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मुखबन्धः 

भ्रीदेवराजेन छतोऽयम् ऋग्भाप्यसद्श्रहः स्यारीपुराफन्यायेन 
मया यथाचसरं कचित् कचिदयलोक्षितः । अस्मिन् भारते वरप संहितानां 
्राह्मणानाम् आरण्यकानाम् उपनिषदश्च विद्ते महद् वेरिषयम् | 
क्ंस्छृतपाटदयाखासच महाचिध्याटयेषु च यदस्य अध्ययनमध्यापनश्च 
साग्रहं भवति । वेदश्रन्थानां मुद्रेणे पपूर्च प्रतीच्यिद्रद्भिर् छतम् । ततः 
परं प्राच्यैरपि कायैमेतत् समारन्धम् । अथापि कग्वेदस्य कषिचिष् अनवधः 
सारसङ्घ्रहो न प्राप्यते । अस्याभावस्य दूरीकरणम् अत्यावर्यकम् आसीत् । 
अस्तिन्. ग्रन्थे मन्बाणां पद्पाटानां भाष्याणाश्च लम्यष्् समाधेशो वन्तेते । 

अस्माक देशे ऋग्येवस्य ये सारसङ्श्रहाः सम्ति तेषां परिचयोऽपि प्रम्थे- 
ऽस्मिन् उपलभ्यते । आंग्टभापायुवादोऽप्यश्न दप्तः ! यदू यव्स्मिन् श्रन्थ 

सुतश सुनप्रक्यते प्रायेण तस्य सर्वस्य स्मूमृथा विवेचनं 
हिन्वीमापायां कतम् । अनेन प्रन्थेन शक्िप्याणा गुरूणाञ्च मदहालुपकारो 

भविष्यति । भृथसा प्रयतेन सौषवेन च॒ कार्यमेतत् संपादयत, 

श्रीदेवसजस्य यद्रोघरद्धिः समुन्नतिश्च अस्माभिः सवदैव परमेशसविधे 

प्राथ्यंते। ओप्रिति शम् 
--नरेल्दनाथ शर्मा 





निवेदनम् 

उन्तरभारतस्य बहूप विभ्वपिधाख्येपु भ्ये कऋमवेदाध्ययनाथं 
भक्डानरम्ोदयभ्रणीते "वेदिक रीडर सानि म्रन्ये सन्तर्युक्तानि कानिचित्सूक्तानि 
नियतानि सन्ति । सक्षरहोऽयमद्वुत्तमः, उपकारकफश्च छात्राणां, यदत्रैकस्सिन्नेष 
स्थरे विविधां सामी दएफश्र धरीवर्सि। किन्तु प्राचचीनावार्याणां सायणस्कण्ठादीनां 

भाष्पाणामस्चाभावप्रायमेव, काटिम्यकरदेतस् पेम. पु, परीक्षा्धिणाम् । भाचार्थपादा- 
नामेषाम्माव्याग्वध्येत्ं तैः बहुकरः पुस्सकारेयघु ध्यतियाप्यते । तश्रापि न सवेदा सरषैप् 
सवेषां अन्थानामुपरष्थिः । अतः वहुवारईं॑फेषान्चि्ाचीनम।'घ्पाणासप्ययनम्धिना, 
बहुशश्च सर्वेषामेषां सस्यग्तानम्विनैव ते परीक्षापथमयतरन्ति। पुस्तकस्यास्य 
प्रका्नेन, यश्र सायणगस्कन्दवद्कटमाधवाद्रीनां सर्वेषामाचार्याणां अकारिदानि भाष्यानि 
सङ्कितानि सन्ति, छात्राणां समयस्य सहुपयोगस्सम्पत्स्यत एत्याकर्यमः । 
अस्य प्रकाशन एषं एव प्रथमौ रेतुः । 

भर्वाचीनेष्वपि प्राघीनावा्याणामिव वेदन्यासूयानमाभ्नित्य मतानिक्यसुपरुभ्यते । 

तरप सम्यगुपरकणार्थ एकाधिफानो नन्य।चार्याणामद्रभपालुव दि सत्र सक्गगुहीताः । 

तरगर्थ॑प्रधिपादने रत्धप्रतिष्ठानां श्रीमन द रम् मष्ोदेयानां परेच्चभाषानुवादो 
पस्प्ाभिरस्राङ्पृछभाषापयेन छात्रसुषटभरामानीतः । 

दिम, ए. परीक्षार्थिना बहूनां छाश्राणामाहग्क मापषाह्तानमत्युत्तमन्नास्ति । 

नासुभवन्ति च ते वक्डानल्परश्रतीनामनुवादाध्ययनेऽपि सौकयैम् । विचिन्त्येतदत् 

हितीभरे भणे सृक्तानामर्वासीनप्रधानुसारी दिम्दीभाप्राद्चवादोऽपि दत्तः, 

तद्रुदिषोपनिबष्ः सूक्तपरिचयोऽपि तग्रैव वत्ते | तदनन्तर मन्थस्थ्रास्य वृतीये भाग 

पाश्चात्यप्रणारीमनुरत्य रब्िताः कादिवदू भ्याकरणसम्बन्धिन्यष्टिप्पण्योऽपि 

सद्दयैः पाठकैः द्र्म्याः । भथत्वे प्रायशः सर्ैन्र प्रणारीमेतास्विषठाय केवरस्पाणिन्य- 

नुसएरम्बैदिकष्याकरणस्याध्यमनाध्यापन उपरटभ्येते । सरुरेषणात्मकस्यास्मव् व्याकरणस्य, 

विररेषणत्वभङ्खीक्कर्बाणा पादवात्यप्तिरेषा, सवाङ्गित्वमेव जनयति; क्षानन्नास्या 

भस्मद्धितकरमेय । तत्परवर्चिषु फेषुचिर्,ॐ९ स्ारस्पेण लुष्टेट; परिचयः, तदनन्तरञ्च 

परो, ष्ट रभू मोदः वेदभ्याख्यानरूपेण प्रकाक्यसानानां शब्दविष्ठोषभाष्याणां 

सम्यक्परिष्याथमत्रैव केषाशिष्छरदानां भाष्यं हिन्दीभाषायामनूदितस्बततेते । 

स्लन्धिमे तु प्रकरणे सद्ायकमन्थनिदशष्याजेन सर्थषामेषोपरभ्यम।नानां 



(च) 

ऋक्सृक्तसङ्ग्रहानाम्परिचयः, अन्येषाञ्च सहायकपुस्तकानां ज्ाना्थन्तत्सम्बन्धि 
किञ्चिद्रास्यजातमुपनिवबद्धमस्ति । तद्नन्तरेका ऋगनुकमणी । 

बहू नाम्विरविद्याख्यानास्परीक्षाये नियतानि सूक्ानि अत्र अन्तमु्तानि 
स्युरिति चिन्तथित्ात्र कस्यचिदप्येकस्य विश्वविद्यार्यस्य परीक्षा नियतेभ्यः 
सू केभ्योऽधिकानि सूक्तानि सङ्कङितानि । ्राध्येन्ते चास्माभिवि्यार्थनो यततेस्स्वपाख्य- 
क्रमानन्तममैतान्यपि सूक्तान्यध्येयानीति । तेन तेषामेव लाभः । 

सङ्ग्रहस्यास्य परामशः, तद््थंन्च प्रेरणाप्रोत्साहने भस्मन्मित्रवर्याणां श्रीमतां 
रसिकविदारीजोरिमहाभ.गानाम् । अस्मच्छुभाकाङ्क्षिणां श्रीमतं कम्मुदत्तशम्म- 
िवप्रसादभारद्वाजवेदभ्रकाशमदो दानां साहाय्यस्विना नासीत्काचिदपि सम्भाखनास्य 
प्रकाशनस्य । सर्वेषामेवेतेषाम्वयं कृत्ताः । दिद्धो विङवविधार्ये सस्छृतविभागाध्यश्चपद- 
मलङ्कुवणिः, संस्छृतविमागाचयेः श्रीमद्भिः डाक्टरश्रीनरेन्नाथन्दोधुरिमहामानै- 
रत्रासुखमुपनिबद्यमानेः चय भूयोभूयः सम्मानिताः ! तद्थ॑मयमेष स्त्कारपुर- 
रपरस्सभाजनासमन्वितः अणामाञज्जरिस्तैः स्वीकरणीय हति प्राथैयते । 

(चानना' वंशज देवराजः । 



परधम भाग 

भाष्य-संग्रह 

तथा 

अंग्रेजी छरनुवाद 





कऋग्माष्यसंग्रहः 
1. [--4, मधुच्छन्दा ऋष्रिः | श्रभिर्दवता। गायत्री ष्ठुन्दः | 

ॐ अब्निषीे पुरोहितम् । यक्ष्य देवमृत्विजम् ॥ 
होतारं रवधातमम् ॥१॥ 

ॐ जनिम् । शठे । पुरःऽदितम् । यक्ञस्य॑ | देवम् । विनम् । 
होत।रम् | रत्मऽधा्तमम् || १॥| 

सायण :--श्रगिनामकं देवम् %' स्तौमि । द् सुतौ" [धा० 2/9] 
ति । डकारस्य ठकासे बहचाध्येवृसम्प्रदायप्राप्तः । तथा च पश्यते 

भऽमध्यस्थ-डक।रस्य छकारं बहुचा जगुः । 

भज्मध्यस्थ-ढकारस्य ठृहकारं वै यथाक्रमम् ॥ सि । 

मन्त्रस्य दटोत्रा प्रयोज्यत्वादह होता स्तौमीति लभ्यते! कीरेशमभ्निम् । 
यक्षस्य पुरोितम्। यथा राज्ञः पुरोष्ितस्तदभीष्टं सस्पादयति तथाभिरपि 
यज्ञस्य पेक्षितं होमं सम्पादयति । यद्रा, यक्षस्य.सस्धन्धिनि पूवेमाग श्राुवनीय- 
रूपेणावस्थित्तम्। पुनः कीदशम ? देवम् । दानादिगुणयुक्तम् । पूनः कीटटशम् ! 
होतारम् ऋच्विजम् । देवानां यज्ञेषु होदनामक त्विगभिरेव । तथा च भ्रूयते-- 
श्मभ्िर्वे देवानां षता [ए. बा. 12. 3} एति । पुनरपि फीषटशम् ? रस्तधातमम् 
यागफलरूपाणां रल्ानामतिशयेन धारयितारं पोपयितारं वा ॥'* "^" ' 

छ्मथ व्याकरणाप्रतरियोच्यते। श्चगिधतोगत्यथात् [घातु ४-10] श्रष्ेन 
लोपश्च' [० ¡१-490] इव्यौणादिकसूत्रेण निप्रत्ययः, इदित्त्वान्तुमागमेने 
रप्रयं सकारस्य लोपको मवति । श्वङ्गति स्वरणं गन्छति ्विर्नेतुमित्यभिः। 
तत्न धातोः [-1-162] इत्यकार उदात्तः । श्राद्युदात्तश्च' [1-1-35] 

इति प्रव्ययगत इकारोऽप्युदात्तः। शनुदात्तं पवमेकवजेम्' [४-1-158] इति 

दरयोरन्यतरम॒दात्तमवरेष्येतरम्यानुदात्ततवं प्राप्तम् । तत्र॒ धातुसरे प्रथमतो- 
ऽवर्थिते सति पश्चादुपदिश्यमानः प्रस्ययस्वरोऽवरशिष्यते } "सति शिष्टस्वसे 
बतीयान' (८६ “-1-158-9] इति दहि न्यायः ! ततोऽन्तोदात्तन्िपाति- 

पदिकम् | श्वनुषात्तौ सप्पितौ' [1-1-4} इत्यमित्येतषटुद्वितीयेकवचेनसचु- 
दत्तम् | तस्य श्नमि पूर्वः, [४-1-107] इति यत् पूर्वरूपं तदुदात्तम् , "एकादशं 
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दासेन दात्त" [४-2-5] इति सूत्रितत्वात् । श्र्िशब्दौ धातुजन्मेति मते 
सेयं प्रिया सोपि द्रष्टव्या ।''"" 

१--हत्येतत् पदं एत्स्समप्यनुदात्तम्, (तिङङतिङः! (“1-1-28 
इत्यतिषन्तादग्निशब्दात् परस्य "क" इत्यस्य तिङस्तस्य निघातविधानात् । पदं 
हरयसंशिताकालत स्वीकारस्य घातुगतस्य 'उदात्ताव्नुवात्तस्य स्व रितः[*111-4-66 
ति स्वरितत्वम्। तस्मादृभ्वंभाविन एकारस्य तिषप्रत्ययरूपस्य स्वरितः 
संहितायामनदात्ताताम् ' [1-2-39] इ्येकशरसयं प्रचयनामकं भवति । पुरःशब्दो 
ऽन्तोदाक्तः, श्यं परो शुषः" [ते० सं० }-3-2-1] दुतयत्र तथेवाम्नाततवात् 
पूरवाधरावराणा्मास पुरधवश्चैषाम् [४-3-39] इति पूवशब्वादस्प्रत्यय 
पुरादेशश्च । ततोऽत्र प्रत्ययस्वरः । धानो निष्ठायां 'दधातेष्टिः" [1-4-42 
एत्यादेशे सति प्रत्ययस्वरेणन्तोदात्तो हितशन्दः। त्र समासान्तोवात्तच्वे प्राप 
तव्पवाव्स्वेन (तधपुरुषे घुल्याथै [श-2--2त्यादिनाव्ययपूर्व॑पदश्रकतिसवरस्वम् 
यद्वा पुरोऽस्ययम् {[-4-67] इति गतिसंक्ञायां गतिरनन्तरः [८-2-49 
हति पूवेपदुप्रृतिस्षरत्वम् । तत श्रोकार उदात्तः । ्रवशि्टानामयुदात्तस्वरिःे 
प्रवयाः पुवेबदूदरषटव्याः | श्राथाक्षरस्य सितायां प्रचयस्बरभराप्रौ “उदात्तस्वरित 
परस्य सन्नतरः [1-2-40] स्यतिनी चोऽनुदात्तः | 

'यजयाच' [1-3-90] इत्यादिना यजतेनैक्षप्रतयये सत्यन्तोदानत्तो यश्षशाभ्वः 
विभक्ते सुपूस्वरेणानुवान्तत्वे सति पश्चात् स्वरितत्वम् ¦ देव-शब्द्ः पचायजन्तः 
स ष फिटूस्वरेण चित्स्वरेणए वा श्न्तोदात्तः। ऋतिक्-शब्द तौ थजती 
पिग्रहे सति “त्विक् ' [1-2-59] हति निपात्नितः । "तिकारकोपपद् 
छत् ' [पा० “1-2-139] इति कृतुत्तर पदप्रफृतिस्वरेणान्तोदाततः ] विभ क्तिरवर 
पूववत् । हेत्-शब्दप्तृनप्रस्ययान्तः, नि तस्वरेणादयुदात्तः । स्वरितप्रचयौ पूर्ववत् 
रम्शब्दो 'नषूविष्यस्यानिसन्तस्य [फि० 11-3| ४त्याद्युदात्तः। तथा श्वा्नायः 
स्न धाता [ऋ०सं० 1-35-8] इति । रत्नानि षधातीति विग्रषटुः | सम) 
सस्वादन्तोदात्तो रज्नधाशब्व्ः। यद्वा एदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः | तमपृप्रत्ययष 
परिस्वरेणानुदाततसवै सति स्वरितप्रचितौ । संहितायामादाक्तरस्य ` प्रचये 
द्विषीयाचरस्य सश्रतरसवमिति । 

वेदावसार भाधाया चोऽ्द्ध प्रपञ्चितः | 
विक्वात वेवगाम्भीयैमथ संक्षिप्य व्यते | 

मासकः -- 'शरन्निमकेऽग्नि याचामि । ईदिरष्येषणाकर्मा पूजकर्भा वा 
प्रोह ग्यास्यातः। यशस्य देवो दानाद्वा दीपनाद्रा चयोतनाद्रा धुस्थाने भवतीति वा । यो देवः सरा देवता । होतारं हव तारम्  जुहोतेहोतेत्मौणे 
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वाभः । र्ञधातमम् सरसणीयानां धनानां दात्रृतमम्' [नि ° “-15 | इति । 
ग्रत साथणः--ईडतिधातोः स्तुत्यर्थत्व प्रसिद्धम् । "धातूनामनेकार्थंत्वम्, 
दति न्यायमाश्रित्य याचूनाध्येषणापूजा श्रप्यत्रोचित्तत्वात्तद्थेतया ग्या- 
ख्याताः । पुरोहितराब्दो द्वितीयेऽध्याये [नि० {-12] भहेवापिः शन्तनवे 

पुरोहितः' [ऋ० सं +-98-7 ] त्येतामृचमुदाहुत्य “पुर एनं दधति" इति 
व्याख्यातः । तं्तिरीयाश्च पौरोहित्ये स्पर्धमानस्य पश्नुष्ठानं विधाय तत्- 
फलत्वेन पुर एनं दधते [तै० सं० ‡-1-2-9| इत्यामनन्ति । देवक्षन्दो 
दान-दीपन-द्योतनानामन्यतमम्थमाचष्टे | यज्ञस्य, दाता दीपयिता योतयिता- 
थमभ्रिरित्युक्तं भवति । दीपनय्योतनयोरेकार्थत्वेऽप्यस्ति धातुभेदः । यद्यप्य्निः 
पृथिवीस्थानस्तथापि देवान् प्रति हविवहनाद् शयुस्थानो नेरवति । देवशब्द- 
देवताशब्दयोः प्ययत्वान्मन्श्रप्रतिपाध्या काचिदग्निष्यतिरिक्ता. देवता नास्वेष- 
णीया । दहोवदान्बस्य हुयतिधातोरत्पन्नत्वेन देवानामाह्वातारभिति। श्रौणं- 
वाभनामकस्तु मूनिः जुहोति--धातोरत्पमो होतृशब्द इति मन्यते । भ्रगनेश्च 
होत्रत्वं होमाधिकरणत्वेन द्रष्टव्यम् । रवशन्दो हितीयाघ्यायेः मधमित्यादि- 
त्वेष्टाविरतौ धननाम्रु परितः । 

त्कन्द्स्वामी --श्रमिमीले चरग्निमहं स्तौमि | कीदशं, पुरोहितं । शाश्तिकपीषटिकेः 
क्म॑भिमो राजानमापद्धथस्प्रायते स पुरोहित दस्युच्यते | तस्स्थानीयम् ६ यशस्य ज्ञाधि- 
कतस्य । ध्यक्षो वै यजमान हति श्चतेः । चाप्रामपहन्तारमिस्यथः | देवम् । दीम्पतिर्ानार्थ 
दीप्यय्ये षा । दातारं दीप्तं घा] चथवा पुरोहितशब्दुः क्रियाशम्बुः । पूवस्य विशि निरित- 
प्राहवनीयारमना स्थापितम् | यक्षस्येष्येतत्, तु वेषमित्मनेन सम्वष्ते | यज (स्म) वुतारं 
षौपयितारं घा 1 यक्षं हि दैतेयो मनुष्येभ्यश्वाभिवदंद्।ति । तदायत्तस्थाद् दीयति च । न च 
यशस्य देवमेव केवलं, कि ति, पु सिजम् । कतमं, शेतारम् | “अग्निष देवानां होते'ति 
तेः 1 श्रगिन्दिषयो होता, तद्धिकृतस्तु मानुषे होता हौत्रं कमं करोति । भथा ्रसविग्षोव्- 
शम्दावपि करि प्रशब्दावेष | क्ाद्रती यष्टरम् ऋत्विजम् 1 थो यो चागकाक्तस्तत्र तत्र यशार- 
मिय | होतारमाह्ातारम् । कष्य, साम्याघु देवानाम् } रकधातममिति । रत्नमिति 
धननाम | दधातिर्दानार्थैः । धनानामतिशयेन ष।तारम् । 

पङ्कटमाधवः--श्रमि स्तौमि, पुरो निरितमुप्तरवेगयां मरस्य शयुस्थानं स्वे स्वे काले 
देवानां यष्टारं हतार देवान रमणीयानां धनानां दातुतमम् । 
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अग्निः पूयैभिक्रषिंभिरीडयो नूत॑नेरुत । 
स॒ देवां एह वक्षति ॥२। 

अग्निः रपर्वमिः। ऋषिऽमिः। ईव्य॑ः। नूतनैः। उत । 

सः । देवान् । आ । इह । वक्षति ॥२॥ 

सायः अयम् श्रगनिः पूर्भिः पुरातनैः भूग्वद्धिरःप्रभरतिभिः ऋषिभिः ईड्य 
स्तुत्यो नूतनैः उत इदानीन्तनेरस्माभिरपि स्तुत्यः । सः अग्निः स्तुतः सन् इहं 
यज्ञे देवान हविभंज श्रा वक्षति | ष्वह प्रापणे, [धा० 1-185] इति घातुः । 
श्रावहत्वित्य्थः। पूर्वे भिरित्यत्र बहुलं छन्दसि [7-1-10] इति भिस 
रेसादेशाभावः । प्पुवं पवं मवं पूरणेः [धा० 1-568-70] इति धातुः } पूवंति- 
धातोरनभ्रत्यय अओणादिकः। इन्-प्रत्ययान्तः - ऋषिशब्दः | “ऋष्यन्धक 
[[-1-114] इति निपातनाह्लघुपधागुणामावः 1 किप्रत्ययो वात्र ज्ञेय 

[उ० {%-559]। तौ शब्दौ नितस्वरेणाद्यदात्तौ । ईङ्यशब्दस्य स्यत्प्रत्ययान्त- 
त्वात् “तित् स्रितम” [-1-185] इति स्वरिते देशने च प्राप्ते 
तदपवादत्वेन “ईंडवन्द०” ["-1-214] इत्यादिनाद्य॒दात्तत्वम्ः (नवस्य नू 
तप्रनखाश्चः [४-4-30-6] इति वार्तिकेन नवशब्दस्य नू इत्यादेशः तनन्- 
प्रत्ययश्च महावार्तिके विहितः। ततो नितस्वरेणाब्यदात्तः। परवशिष्टष्वरा 
अग्न्यादिषु नूतनान्तेषु पुवेवदुन्नेयाः । उतशब्दो यद्यपि विकल्पार्थे प्रसिद्धः 
स्तथापि निपातत्वेनानेकाथत्वादौचित्येनात्र समुश्चयार्थोँ द्रष्टव्यः । “उच्चावच 
ष्वर्थेषु निपतन्ति [नि० 1-4] इति निपातत्वम् । तर्हिं “निपाता आदुदात्ताः 

[फि० 1४-12] इत्युकारस्योदात्तः प्राप्त इति चेत्, न, प्रातःशब्द् वदन्तो- 
दात्तत्वात् | यथा प्रातःशब्दोऽन्तोदात्तत्वेन स्वरादिषु [1-1-37] पठित एवमुत- 
शब्दस्यापि पाठो द्रष्टव्यः । स्वरादेराकृतिगसत्वात्। यद्वा 'एवादीनासन्त 
[फि० †४-14] इत्यन्तोदात्तः । स इत्यत्र फिट॒सखरः ¦ देवशब्दः पूववत् । 
देवानित्यस्य नकारस्य संहितायां ष्दीघौदटि० [-3-1] इति रुत्वम् | 
'अत्रानुनासिक ० [7-3-2] इत्यनुद्त्ती (आज्ञोऽटि नित्यम्, ['-5-3] 
इत्याकारः सानुनासिकः । भो भगो०” [7-3-17] इति रोयेकारः । स च 
"लोपः शाकल्यघ्य' [;-3-19] इति लुप्यते | तस्यासिद्धत्वात् न पुनः सन्धि- 
कायम् । अआआडे निपातत्वादाद्युदात्तत्वः । इदमो ह~-प्रत्यये सति निष्पन्नत्वात् 
इष्टशब्दे ̀  प्रतयय-सरः। वहतिधातोर्लोडर्ये छान्दसो लट् । तस्य स्य-परत्यय- 
गतस्य यकारस्य लोपोऽपि छ्वान्दसः, यद्वो लेदि "सिब्बहूलम्० ̀  [1-1-34] इति 
सिप्-प्रत्ययः । न्ेटोऽडादौ [7-4-94] इत्यडागमश्च । ततो वत्ततीति 
सम्पद्यते । तस्य तिङन्तत्वान्निघातः | संहिताखराः पूर्ववत् ॥२॥ 
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प्फन्द्स्वामी--किं फारणम् , उच्यते, यस्मात्-पूर्वेभिः शरच्विग्मिः पूरवैररमततः 
पूर्वालेग्दगवङ्गिरप्रशतिभिः । ईड्यः स्तुत्यः । नूतनैरत । नूतनमिति नवनाम 1 उत्तशन्दो- 
ऽप्यर्थे समुचये । नघेश्चेदयधः । यावान् करचदु ऋपिः, तेन सर्घेण यतः स्तोतष्यः, प्रतो. 
ऽहं स्तीमीष्य्थैः । एषमस्यार्ध्चस्य पू्व्रत्ैकवाक्यत्ता ] धपरः पादो भिन्नं वाक्यम् | स 
्रतोऽग्नि; देवानेह वक्षति । श्रा ह्युपसरगो म्यवदितौऽपि वप्ततीस्याखयातेन सम्बध्यते । 
लवर्थे क्ञेर् । शेति कृत्स्नस्य जगतः प्रतिनिर्देशः । इति छृर्स्मे अगति | स एच देषान् 
श्राचदति यक्तेषु, नान्यः फधचिदित्यथंः । श्थवा श्रनयोरधंचयोरेषवाक्यताप्रसिष्धयर्थं यत्तदोः 
उदेशप्रतिनिरदैशाथंयोनिःयसम्बन्धात् स देवानिति च प्रतिनिर्दैार्थतच्छुब्दश्चतेः पूैस्मभनर्धचं 
उदेशार्थो यच्छुष्दोऽध्याहर्तष्यः| यः पूरवैनदेश्च स्तुष्योऽच्निः, स देवानिह जगति भ्ावकृत्या- 
वहति । श्रथवा, दहति भ्रकृतस्य कर्मणः प्रतिनिर्देशः | कचति ललोपथंः लट् । दष्ट कमणि 
पैवानाघष्टप्विति । 

पेङटमाधकवः--श्रभ्निः पूैभिः | श्रगनिः पूर्वेक्रषिभिः स्तोतम्योऽस्माभिश 
नवतरेः । स देवानिं्ावहति ॥२॥ 
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भ्निन। रयिमश्चव्त् पोषमेव दिवेदिवे । 
य॒शस॑वीर्वत्तमम् ॥२॥ 

शाभिनां । रपिमू । अचवत् । पोष॑म् । एव । दिवेऽदिवि । 
यरासैम् | वौरव॑त्ऽतमम् ॥३॥ 

सायणुः--योऽयं दोरा सुव्योऽग्निस्तेन श्रग्निन। निमित्तभूतेन यजमानो 
रथिं धनम् श्रश्नवत् प्राप्रोति। कीदृशं रथिम् ? दिवे दिवे पोषमेव प्रतिदिनं 
पुष्यमाणतया वर्ध॑मानमेव, न तु कदाचिदपि कसीयमाणम्। यशसम् दानादिना 
यशोयुक्तम् ।. वीरवत्तमम् त्तिशमेन पुत्रभृव्यादिवीरपुरुषोपेतम्। सति दिं धने 
पुरुषाः सम्प्चन्ते ॥ रयशब्दो मघमित्यादिधिननामसु पठितः [ निष 
11-101 | तत्र फिद्सवरः। श्चभोतेधौतोलेदि व्यत्ययेन तिप् । इतश्च सोपः" 
[111-4-97] इतीकारलोपः | न्ेरोऽडादौ' [7-4-94] त्यडागमः | ततो- 

ऽश्रवदिति भवति । तस्य" निघातः । घनन्तरवात् पोषशब्द श्राद्युदात्तः । एव- 
शब्बर्य निपातत्धेऽपि 'एवादीनामन्तः' [फि० 1५-14} त्यन्तोदात्ततवम् । 
वकारान्ताहिन्शब्दात् परस्याः सप्तम्याः शुपां सुलुक्! [1-1-39] शत्यादिना 
मेभावे सति (सविकाचः. [श-1-168] दत्यादिनाो, “ॐडिदसम्पदादि' 
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[-1-171] इत्यादिना वा तस्योदात्तत्वम् । 'नित्यवीपसयोः [“7-1-4)] 
इति द्विभोवे सत्युत्तरभागस्य नुदात्तं च' [“711-1-3] इत्यनुदात्तस्वम् । 
यशोऽस्यास्तीति विग्रहे सति शेच्ादिभ्योऽच्! [५-2-12] इत्यच् प्रत्ययः । 
चितूस्वरं व्यत्ययेन बाधित्वा मध्योदात्तत्वम् । रफिटूस्वरेणान्तोदात्ताद् वीर- 
शब्दादुत्तरयोमतुप्रमपोः पित््वादनुदात्तत्वम् । शस्वनुङ्भ्यामः [1-1-176] 
इति तु न, साववेणन्तत्वात् “न गोश्वन् [-1-182] इति प्रतिषेधात् । 

स्छन्दस्वामी--श्रग्निनेति वृतीयानिर्दैशाद् दत्तमिति वाक्यशेषः । पञ्चम्यै वा 
तृतीया । श्रग्निना दत्तम, श्रग्नेवां सकाशात् । रयिं घनम् | श्र्नवद् श्रश्चुते प्रासोति । कः, 
सामध्यांत् रुतोत्ता | न च केवलं धनं, किं तर्हि, पोप्रमेव ¦ एवशब्दोऽवधस्णासम्भव्राश्चा्थे | 
यष्टिं च । कदा, दिवे दिवे श्रहन्यहनि । सवंकालमित्यर्थः । यशसम् । यशब्दः 
कीर्तिपर्यायः । कन्दसत्वच्चा्रो न टक् । यशश्च कीति चेत्यर्थः | कीदशं यशः, उच्यते । 
वीरवत्तमम् वीराः पुत्रास्ते यल्मिन् संन्ति तद् वीरवद्, अतिशयेन वीरवद् वीरवत्तमश् | 
बहुभिः पुत्रैः सहितमित्यर्थः ॥३॥ 

वेङ्कुटमाधवः--श्रम्निना रयिम् श्रम्निना स्तुत्तेन पशून् प्रजाश्चाप्नोति पोषं 
च प्रजानां पशनां चान्वहं यशश्चातिशयेन वीरपुरुषयुक्तम् । यश पशब्दो यशः- 
शब्दपयायो मध्योदात्तः ॥२॥ 
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अभ्रे यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभुखसिं 
स ॒दहेवेषु गच्छति ॥४॥ 

ञश्च । यम् । यज्ञम् । अध्वरम् । विञचत॑ः । प्रिऽभः । असिं । 
सः । इत् । देवेषु । गच्छति ॥४॥ 

तयाः हे श्रम्ने ! त्व॑यं यक्ष ॒विन्वतः सवौसु दिख परिम: परितः 
प्रा््ान् श्रसि, स इत् सष्टव यज्ञो देवेषु ठृप्िं प्रणेतुं स्वर्गे गच्छुति | प्राच्या- 
दविचतुरदियन्तेष्वाहवनीय-माजौलीय-गाैपत्याग्नीधीयस्थानेष्वम्निरस्ति । परि- 
शब्देन होक्रियादिधिष्ए्यव्यापिर्बिवक्तिता । कीटशं यज्ञम् ! त्रध्वरम् 
दारक । न ह्यग्निना स्वेतः पालितं यज्ञं रासादयो हिंसितुं ्रभवन्ति । 
= पाठिम् [ण-1-198] श्रामन्त्रिताद्युदात्तत्वम् ! न विद्यते 
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ष्वरोऽस्येति बहुव्रीहौ 'ननसुभ्याम' [*-2-172] ््यन्तोदासस्वम्। विश्वत 
त्यत्र तसिलः प्रत्ययस्वरत्वं॑ बाधित्वा पृववशणेस्य “जिति ° [1-1-19] 
हत्युदात्तत्वम् । परिभूरिस्यत्राग्ययपूवेपदप्रकृतिस्वरस्वे प्राप्ते तदपवादत्वेन 
कृदुत्तरपदप्रङृतिस्वरत्वम् । श्रसीति तिङन्तस्य ध्यदुयृत्तानित्यम् [५11 -1-66] 
द्रति निघाताभावः ॥४। 

स्वन्द्स्वामी-हे श्रे | यं यक्षं | श्ध्वरशष्दोऽयं यन्ञमि्यमेन पौनरकस्याक्न 
यक्षनाम 1 कि तर्हिं तद्विशेषणम् | िंसाषचनो ध्वरति; दहिंसाक्ष्यां । ध्वरणं प्वरो हिसा 

यस्मिन् नास्ति, सोऽध्वरः 1 यक्ते हि सेस्यानुप्रहः, न श्चिंसा | येऽपि हि तत्न पश्चादुयो 
हिष्यन्ते सेषामप्यनुग्रहमेव भिष्टाः स्मरन्ति-- 

“प्रोषध्यः पशषो वृारितर्य॑श्चः परञ्षिणस्तथा | 
यक्ताथं (मिथु ! निच) नं प्राप्ताः प्राप्लुव्स्युच्ितीः पुमः ॥ 

ति । तस्मादु उपपम्नं हिसावर्जितस्वस् । श्रथवा षष्ठ्यर्थे बहुप्रीहिः । भविद्यमामो 
ध्वरो यस्य सोऽध्वरः । र्तोभिरहिसितस्वगुणमिस्यर्थ; । स्वप्र षष्छयर्थे द्वितीया । यतस्य 

यक्षस्य दिसावर्जिषस्य विश्वतः स्वतः परिभू! | परिपा भवतिः सर्धघ्र परिग्रहे } परिग्रह 
भवसि । स दिति ¦ इच्छब्द एवार्थं । स एव देवेषु गच्छंति । देवास्तमेव परिगृहुणन्ति, 
नान्यमित्य्थः | 

वेङ्कटमाधवः-- श्रमे य यक्षम् । हिंसारहितमर्हिितं व्वस्सभनिषानादसुरेः | 
सर्व॑तः परिभवति गाहपत्यादिव्यदेनारानिव नेमिः स एव देषेषु गच्छति ॥*॥ 
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अरि्धोतां कविक्रतुः सत्यक्िित्रश्रवस्तमः । 
देवो दषेभिरा ग॑मत् ॥५॥ 

अग्निः । होता । कविऽुक्रतु; । स॒व्यः । चित्रश्रवःऽतमः । 

देवः । देषेभिः। आ । गम॒त् ॥५॥ 

तसायखुः--श्रयम् श्रग्निः देवः न्यः देवै्विर्मोजिभिः सह श्वागमप् 
छस्मिन् यक्षे समागच्छतु । कीष्टशोऽभ्निः ? टता ोमनिष्पाद्कः | कविक्रतुः 
कषिशब्दोऽत्र क्रान्तवचनः, न तु मेधाविनाम । क्रतुः प्रज्ञानस्य कमेणो बा 
नाम । ततः करान्तप्र्ञः क्रान्तकमो वा । स्यः श्रनृतरद्वितः, फलमवश्यं प्रयन्छ्- 
सीत्यथेः । चित्रभवस्तमः श्रूयते इति श्रवः कीर्तिः, श्रतिशयेन यिविधकीतियुक्तः 
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कविक्रतुधितश्वस्तम शत्य्रोभयत्र बहुतरी ्टिस्वात् पूवैपदप्रकृतिस्वरसवप् 
सत्सु सीधुः सत्यः । 'सत्यादशपथे' [५-4-66] एत्यत्रान्तोदात्तो रदः 
निपातितः | लोडन्त्य गच्छसितिशब्द्स्य छत्वाभावः। उकारतोपश्ल)न्दसः 
ततो रूपं गमदिति भवति | स्पष्टमन्यत् | 

प्रन्दस्वामी-प्रग्निर्शेता वैवानाम् । कविक्रतुः कविशब्दोऽत्र करान्तवचन। 
न मेधाविनाम् । क्रतुशब्दः प्रहनाम कम॑नाम वा | क्रान्तं गतं सर्थप्राप्रतिहतं प्ा्षानं फं 
बा यस स् फएविक्रतुः । घ्य; शमिसम्पादुफः ! यथाभिक्ञपितफलव् द्यः । निचभवस्तमः | 
शाय पूजानिशामनपोि'स्यस्य चिप्र पूजनीयं । विचित्रपययो घा चिप्रएव्दुः | भष् 
हत्यप्ननाम घा, धननाम घा; कीततिपर्यायो वा । श्रतिशयेन पूयं धिचिप्र् घा श्र्राधीगा- 
मन्यतमरं मस्य स सित्रभरवस्तमः | देवो वुनाविुणः । देवेभिः; । सहयोगलणा पुषा 
वृतीया । पेषे; षह । श्रागमत् श्रागच्छुत॒ ॥ ५॥ 

पङकुटमाधवः- श्रिता । करान्तपर्ः | सव्यकमातिशयेनाधर्यभवणो देवो । 
देवैः । सष्ागन्छुत॒ ॥५॥ 
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यवङ्क दाघयुषे त्वमप्रे भत्रं कैर्प्यिसि। 
तवेत्ततसत्यमङ्किरः ॥६॥ 

यत्. । अङ्ग । दाप । त्वम् । अनन । भद्रम् । करिष्यसि | 
तनं । {त् । तत् । सुत्यम् । अ्धिरः ॥६॥ 

सायण "-अङ्गेत्यमियुखीकरणा्था निपातः । श्रङ्खामे है शग्ने, त्वं दाशुषे हविदेत्तवते यजमानाय तसपीत्यधेम् , यद् भद्रं वित्तगृषटुमजापशयरूपं क्या करिष्यसि पर् भदरं तवेत् तवेव सुखदेतुरिति रोपः! है श्रक्िरः ! शमे । एत र्वं न त्वत्र विसंवादोऽस्ति । यज्ञमानस्य वित्तादिसम्पतौ सत्याम् ‹न्तर- कररवुषठानेनागतरेव सुखं भवति। भदरशन्दाथं शाय्ायनिनः समामनन्ति- दव पुरषस्य विन्त तदू भदरं हा भद्र प्रजा भद्रं पशनो भद्रम एति | श्रङ्ग- शब्दस्य निपातत्वेऽप्यभ्यादित्वादू भन्तोदात्तःवम् | ष्दाश्चान् साहान० [111-1- 12] इति सत्रेण दाशर दाने' [धा० ¡-867] शति प्रातौः षूवसुप॑त्ययो निपातितः | तत्र भर॑त्ययस्वरः | भामन्तरितस्याग्निशब्दस्य पात् १ ररवेनापूमि. कवुदातत्वं (1-1-19] न शङ्कनीयम् , श्यनुदात् सवेमपादादौ [1-1-18] 
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1-18] इति प्यदस्तस्वात्। ततः षाण्ठिकम् (४-1-198] शआआदयुदात्तत्वमेव । 
भद्रशब्वस्य नव्विषयत्वेन [फि० 3-3] आद्युदात्ततवम्रसक्तावपि (भदि कल्याणः 
[धा० :-12] हति धातोशूपरि रक् प्रत्ययेन [उ० 7-29] निपातनापूः श्रन्तो- 
दात्तस्वम् | अस्मिन् वाक्ये यच्छब्दप्रयोगात् "निपातेयद्यदिष्टन्त' [४71-1-30] 
इति निघाते प्रतिपिद्धे स्य-्र॑त्ययस्वरेण सति शिष्टेन करिष्यसि-शब्दं 
उपान्त्योद्ात्तः । तवेत्यत्र धुष्मदस्मदोकसि' [४-1-211] इत्याधुदात्तत्वम्। 
“धक्िरा अङ्गाराः इति यास्कः [नि० 77;-17] । पएतरेयिणोऽपि प्र॑जापतिदुद्ितर- 
ध्यानोपाख्याने समामनन्ति--्येऽङ्गाराः श्रासंस्तेऽङ्गिरसोऽभमवन्' [ए० त्रा" 
11-10] इति । तस्मादङ्धिरोनामकमुनिकारणत्वाद् श्रङ्काररूपस्याग्नेरद्िर- 
सत्वम् | शत्र पदात् परत्वेनाष्टमिकालुदात्तत्वम् ॥६॥ 

स्कन्दध्वामी--्ङ्गति निपातोऽग्र पादपूर्यः शिप्रार्थो घा साम्यात् । यत् चिप्र 
दाशुषे दाश्वान् यजमानः हविषां दातृ्वात्न् तस्मे । स्वं ष्टेञ्जमै } मद्रं भजनीयं स्पुष्यं 
उस्कृष्टम् । दष्टमिष्यरथः | किं पुनस्तदू, धनमर्नं घा । करिष्यसि । दाश्युष इति सम्परदाप्- 

चतुथीशरतेरिद करोति; क्रियासामान्यववनो वाने वतेते । दास्यसीव्यर्थः । सवेत्तत् । श्ष्द 
एवायं वर्तते | तवेव तदु । यक्षान्तरे शविः छवा तुभ्यमेव श्रदास्यत पतय्थैः । 

स्यमविसंधा्ेवैकं नेतदनृतं मयोख्यत हत्यर्थः ¦ श्रथवा एरिष्यसीस्ययं॑करोति- 
र्तर्णीतसन्थो व्रटष्यः । ल्यट् । यदू यजमानाय भदरं धनमन्नं वा चिकीर्षति, 
तवैवं तत् सप्यं नान्यस्य कस्यचित् । चथा चिकीर्षितदानकप्यसमधों नान्यः कश्रिविस्यर्थः | 
हे श्रक्खिरः | श्रङ्गिरा ऋषिः । तस्योप्पत्तिकारणमपि", नाग्मिरद्गिराः । एवं दयैतिहासिकाः 
स्मरन्ति - 

“व्रिसाधस्सरिफं सप्र प्रजाकाम) प्रजापतिः| 
प्राह्रष् सितः साध्येविश्वेदेवेपतथा स ह| 

तत्र वाग् प्रीशणीयायासजेगाम शरीरिणी । 
रेतश्चस्कन्द ती श्ट तस्याथ घर्णस्व्र च| 

पच्छुष्लं प्रवहन् वायुरमौ स्यद् यदस्या । 
ततोऽ्चिषिं ययुर्जक्ते शङ्गारेष्वङ्गिरा क्षिः | 

ति । तेनाह्विरसः करणममिनांप्िरङगिराः। भत दव॑ सोऽयमित्यभिम्कन्धात् कार्य- 

गैन कारणस्याभिधानम् । श्गिरसः कारणभूते (ने १ ) व्यैः | अथवा गुणतो- 

ऽनेर्दिमभिधानम् 1 भङ्गानि शरीरावयवा (नि!) तदकदक्ि शरीर, तस्य रिथतिदेतुः 

श्रशितपीतरसोऽङ्गिरसः तं करोति प्र्निरक्चयति । (तत् करोति तदाचष्टे, (वा० 1-1-26) 

हति रिच् । यथन्तात् क्िप् । दै भङ्गिः ! शंसीरत्थितिेलोरशितपीतरसस्य कतरस्य; | 



१५ फगमाभ्वसंभरह { 

जाटरोऽप्यप्निरन्मं रसीकरोति, रसो क्ञोहितमांसस्नायवस्थिमनाशछभावेन परिणिममानः 
भरीरस्थितिष्सुभवति ॥ ६ ॥ 

वेङ्कटमाधरवः-यदञ्च | यत् तव सिप्रमणे | दविः प्रयस्छुतेऽनन्तरमेव 
केहपाणं करिष्यसि । तवैव तत् सत्यम्गिरस्सवमेकः, शछन्यस्तु एतत विस्मरः्यपि ॥६। 

(014. :-- ४५091६7 00 6 1 ०१० ध 0781117८, 0 ^ 1}, 

{78६ (01) रधा11 र 15 0111९, 0) 41118, 

इप॑ त्वार्ने दिविदिषे दोषावस्ताध्र॑या चयम् । 
नमो भरन्त एमसि ॥ ७॥ 

उप॑ । लवा । अगन । दिवेऽदिवे । दोपानस्तः । धिया | व॒यम् | 
नमः । भरन्तः । आ । इसि ॥ ७ ॥ 

सायर्ः- टे श्रमे, वयम् श्रनुष्ठातारो दिवेदिवे प्रतिदिनम् दोपावस्तः 
रात्रबे्टुनि च भिया बुद्धया, नमो भरन्तः नमस्कारं सम्पादयन्तः उप समीपे 
स्वा एमि त्वामगच्छामः । उपशब्दस्य भिपातस्वरः [फि० 1%-12] । त्वामौ 
द्वितीयाया [1-1-23] इति युष्च्छब्दस्यासुदात्तसत्वादेशः। [दोषावस्तः] 
दोषाशब्दो रत्रिवाची । व्तरित्यष्टवची । दन्द्रसमासे कारैकौनपादित्वात् 
[४-2-37] श्राग्युदात्तः। 'सावेकाचः' [४;-1-168] दति धियो विभक्ति 
रदात्ता। नम् इति निपातः। भरन्त इत्यत्र शपः पिच्वाच्छतुलेसार्यधातुक- 
त्वाबानुद्त्तत्वे सति धातुसवरः शिष्यते । इमसीर्यन्न शएषन्तो मसि" 
[1-1-46] एत्यादेशो निषातश्र ॥ ७॥] 

स्कदस्यामी-उपेतयुपसनेः देमसीष्यन्तेनास्यातेन सम्बन्धपि््यः | ( स्वा ! ) 
है श्चग्ने | दिवे दिषे ्रहष्य्मि दोषायस्तः ! दोषेति रापरिनाम । श्वस भास्ठादुने' | 
त्रौ स्वेन ऽपोतिषा तमसामाण्डाद्यितः | भिया यादरयस्माके प्रक्ष तादया घमं नमः 
र्ति भरन्तः । इम् हरण दृ्येतस्यवैतत् | भर्वं भह भैश्म्दति' [वा० 1-1-64] 
इति | हस्य भः । हरन्तः प्रापयम्तः, स्सुति कुरमन्त ह्यधः । त्वा त्वाम् उष एमसि । 
भ्ाहत्र धालरथानुवादौ } उपागम्कामः ५ 

ेङ्कटमाधवः--उप स्वाम । उपग्छामस्तामम्ते | वयमन्व सायं प्रातश्रा- म्निषभ्रकम॑णा नमो भरन्तः ॥५। 
(216. :--1 1९६, 0 €. 7}, ५९ 8007080 0६४ 0$ १६४, 0 (४०0५) ५] प ५५ € प8८[1685 ; प्त्री तप्र 1078, वि (1 । ~ 

य कतरयााण्यदयय 
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रा्जन्तमध्वराणौ गोपामृतस्य दीरिषिम् । 
वधमान स्वे दम ॥८॥ 

राजन्तम् । अध्यरार्णाम् । गोपाम् | ऋतस्य दीदिविम् | 
वर्धमानम् | स्वे } दमे ॥८॥ 

सायर पूवैमन्तरे त्वासुपेम हइत्यगिियुदिश्योक्म्। कीदशं स्वाम् ? 
राजन्तम् दीप्यमानम् । श्रध्वराणां राक्तसकृतर्दिसारहितानां यक्षानाम् गोपाम् 

र्कम् , ऋतस्य सत्यस्यावश्यम्भाविनः कमेफलस्य दीदिविम् पौनःपुन्येन शशं 
वा ओोतकम्। श्वाहृत्याधारमग्नि दृष्टा शासत्परसिद्धं कमेफलं स्मथेत । स्वे दमे 
स्वकीयगृहे यश्षशालायां हविर्भिः वर्धमानम् । राजन्त॑ वधमानमित्यत्रोभयत्र 
पूर्ववद्धातुसरः रिष्यते । दीदिविशब्दस्य श्नभ्यस्तानामादिः' [४-1-189] 

इत्यादयुदात्तत्वम् । दम-शब्दो परपादित्वात् [५1-1-203] ्राद्युदात्तः ॥५॥। 

न्दस्यामी-कीश्मं स्वाम् , उच्यते--राजन्तम् । राजतिरेधर्यकमां । ईशानम् । 

कस्य, श्रष्षराणां यक्तानास् । गोपां शतारं च । कस्य, ऋतस्य यज्ञस्यैव । चऋतशम्बो 

पटितोऽपि मूपिष्टं यक्ञनाम हश्यते । वीदिविम् ध्यं षीप्तं वध॑मानं स्वे घरारमीये दमे 

य(्ं } ह) गूहे । दम हति गृहनाम सामध्यादन्न यलगरहे वतंते ॥८॥ 

वे्कटमाधवा --राजन्तमध्वरायाम् । दीप्यमानं यज्ञानां स्वे दम श्रा््वनीये 
समिध्यमानमुपेमो गोपयितारं स्प्यस्य दीषम् ॥८॥ 

014. ;-- 710 9४ ४6 फष् जक्ा कनाडा, धा प्रदा नग ४६, 

४ 8017178 ०7९, 6४९६8778 77 धर 0 1086, 

^ रर 

स न॑ः पिथ सुनवेऽग्ने सूपायनो भ॑व । 
सच॑स्वा नः स्वस्तय ॥ ९ ॥ 

सः । नः । पिदाऽश्ब । सूनव ! अग्ने । सुऽउपायनः । भव । 

सर्चस । नः ! स्वस्तय ॥ ९ ॥ 
सायर हे श्रमे ¦ उ त्वे नः अस्मद सुप्रायनः शोभनप्राप्तियुक्तो भष । 

तथा नः भस्मा स्वस्तये विनाशरष्धत्याथं षिता सुप्रापः प्राण समेतो 
भवति तद्वत् । ध्मच्छन्दादेशस्य न इत्येतस्य नुदात्तं सवेम् ' [\111-1-16) 
्त्यनुदाततत्वम् । 'चादयोऽनुदाचछः' {फि० ;०-16] इति एवशब्योऽलुदात्त । 

धवेन नित्यसमासः पूचषद्भश्विस्वरत्वं॑च वन्यम् › [11-1-4-2] इति 
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रघुष्यदः । रघु स्यन्दन्ते इति रघुष्यदः । स्यन्द् प्रस्रवणे! । “किप् च' इति 
किप् । (निदितम् इति नलोपः । कृदुत्तरपदप्रङृतिस्वरत्वम् । रघुपत्वानः । 
'पत्ल॒ गतौः “अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति वनिप् । जिगात । "गा स्तुतो, । 
जीहोत्यादिकः । "जिगाति (निः 1-14-115) इति गत्िकमसु पाठादन्न 
गत्यथः । लोरुमध्यमबहुवचनस्य ततप्रनप्रनथनाश्व' इति तबादेशः । तस्य 
पिच््वेन शत्वाभावात् दं हल्यघोः इति ईत्वाभावः | सदः | शतः छक्रमिः 
(पाल ५-3-46) इति विसजंनीयस्य सत्वम् ! मादयध्वम् । मद् सच्चियोगे' । 
चुराद्विरात्मनेपदी ।\६॥ 

स्कन्दस्वामी-- `ˆ --- सीदत बर्हिः ] कस्मात् उच्यते ¦ यस्मादुई विस्तीयं वः 
युष्माकं सदः स्थार्नं अस्माभिः कृतम् । भासाथ च मादयध्वम् तपेयतास्मान् है मरतः । 

मध्वो अन्धसः । वतीयार्थे वात्र षष्ठौ । वष्टीनिर्देशाखात्र एकदेशेनेति शेषः । मधुस्वादेन 

सोमखकणा्नेन मधुम्बादरस्य वा सोमलक्षणस्य शस्येकदेशेनेति ॥६॥ 

वेङ्कुटमाधवः-- प्रावन्तु । युष्मान् ¡ श्रश्वाः । ल्ुगामिनः | लघुपातिनः । 
प्रजिगात च शत्रून् बाहुभिः । श्रासीदत च । बहिः | विस्तीणुम् । स्थानम् । युष्माकम् । 

कृतम् । मधैसदशेन । सोमेन । मादयध्वम् ॥६।] 

471. ---)18 ए ८0९ पपकत, ऽ प्11ध19-01118व्त् 10788 द्वार ए0प 
121६1, 

(0 (0 शा श्ठपष काऽ. 
ॐ १0 फ 017) धृष्ट 7255-1, 2 ०1१८ ५८2६ 25 ट्टा 7824 € {0ए १०४. 
९२६१०१८९, ^ 287६5, 70 € 5९८४ 004. 

तेऽवर्धन्त स्वत॑वसो मारेस्वना नाक॑ तस्थुर च॑क्रिरे सदः । 

सेधयु्यावद्डष॑णं मदच्युतं वयो न सीदन्नधि बर्हिषि म्रिये ॥७॥ 

ते | अवर्धन्त । स्वऽतव॑सः । महि ऽना । आ । नाकम् । तस्थुः । उरु । 

चक्रिरे । सद॑: । विष्णुः । यत् । ह । आवत् । वृषणम् 1 मद ऽ 

च्युतम् । चयः । न । सीदन् । अधिं । बर्हिषि । प्रिये ॥७॥ 

सायणः ते महतः श्रवधन्त वृद्धि गताः । कीटशाः | स्वतवक्तः । स्वाश्रयः 

चलाः नान्यस्य कभ्यचिद्रलमपेच्न्ते । वद्धि प्राप्य च मदित्वना महिश्नाः म्स्वेन 

नाक स्वरम् श्रा तस्थुः श्रार्थितबन्तः । सदः सदनं नभोलक्तएस्थानं च स्वकीय- 
निवासाय उदङ विस्तीरणं चक्रिरे । यत् येभ्यो मङहयो यदथ वृषणं कामाभिवषेकं 
मदच्युतं मदस्य वृषस्य असेक्तारं यज्ञं ॒विष्णुः ह ॒श्रावत् विष्पणुरेवागत्य रक्तति 
तै मखतः बयो न पक्षिणो यथा शीघ्रमागच्छन्ति एवं शीघ्रमागस्य बर्दिषि त्रपि 
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ति डीप् । उतये । अवतेः क्तिनि “वर्वर द्स्यादिना वकारस्य उपधायाश्च 
उद् । उतियूति, इत्यादिना क्तिनः उदात्तत्वम् ॥१। 

स्कन्द्प्वामी--ह्वयामीष्या्ः पादु! श्राग्नेयः } ततः परो द्वितीयो मैश्राषर्णः | 
तृतीयो रापरेः संस्ताव इव्यर्थः | शिष्टमन्यत् सूक्तं सावित्रम् । हयाभ्यग्निम् | एदम् 
प्रथमम् । क्रियाधिशेषणं प्रथमभान्वुः । श्रन्याभ्यो देवतष्म्यः प्रथमम् श्रते । स्वस्तये 
भविनाशायाप्मनः । इयामि मित्र।वसर्णाविहदावसे पालनाय । हृयामि रात्रीं जयतः फररस्नस्य 
निवेशनीं स्वापकरीम् । ष्यामि दैवं सवितारम् ऊतये पाल्लनाय ॥१४ 

वेक्ुटमाधवः-हयाम्यन्निम् मुखयमविनाशाय । यामि मित्नावस्णा। विह 
रणाय । हयामि राधं जङ्घमस्य निवेशयिचीम् । इयामि देवं सपितारं रत्तणाय ॥१॥ 
लीप :--] 178 ६81 ^ प [धाः 10८ 0 10811638, 

{ ध1€ (६1 (धा -६(प्ा)9 ६0 5111६10 5 0616, 

1 ९6811 © दिह्, ऽवा 1] ८1 पठपात ६0 ८९8६. 

1 681] 7 1६] 0 98, ६४८ एप ६८७४ 8०१, 

। "गणी 

आ कृष्णेन् रज॑सा वतमानो निवेशयन्नमृतं मत्यै च । 
हिरण्यंयन सविता रथेना देवो याति सुव॑नानि पर्य॑न् ॥२॥ 

आ । कृणेन । रज॑सा । वतमानः! निश्वेशयैन्। अमूर्तम् । मर्यम् । च । 
हिरप्ययेन । सविता | र्थन । आ । देवः ¦ याति । भुव॑नानि। पयन् ॥२॥ 

सायरु,---विता सूयः कुष्णेन रजसा छृष्णवर्णोन लोकेन । ष्णं एष्यते. 
निकृष्टो वेः (ति० #-20) इति याः | "लोका रजास्युच्यन्ते" (नि० 1 
19) इति च । श्मन्तरिक्तलोको हि सूयागमनात् पुरा फएष्णवर्णो भवति । 
तेनान्तरिरमार्गण श्रा वतैमानः पुनः पुनरागच्छन् श्रमतं वेवं मत्यं मतुध्य॑ च 
निवेशयन्. स्वस्वस्थानेऽवस्थापयन्। यद्वा । अमूत भरणरदितं प्राणं मत्य 
मरणसष्ितं शरीरं च निवेशयन् । तथा चारण्यकाणर्डे श्रमर्व्यो' 
(ऋ० सं० 1-164-38) दत्येतस्य मन्त्रभागस्य व्या्यारूपे ब्राह्मणे यथोक्तो. 
ऽर्थोऽवगम्यते--“मत्योनि `` '“' (ए० भा०{-1-8) इति । यथोक्तगुणोपेतः 
सविता देवः भुवनानि सवौन् लोकान् पश्यन् धवेक्षमाणः प्रकाशयतीत्यथैः | 
दिरए्ययेन पुवणेनिर्भितेन स्थेन श्रा याति भस्मत्ममीपमगच्छति ॥ श्रमृतम् । 
मृते मरणं नास्ति घ्स्येति वहुप्रीषिः, (नत्जो जरमरमित्रमृताः" इ्युत्तरपदा- 
श्ुदात्ततवम् | मत्येम्। मते भवम् । (भवे छन्दसि ति यत् । ्यतोऽलावः' 
इत्याद्युदात्तत्वम्। िरण्ययेन । त्व्यवाश्त्य' (पा० -4-175) इत्यादिना 
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मयठो मकार्लोषो निपातितः। यस्येति कोपे प्रत्ययस्वरः } भुवनानि । भु 
सत्तायाम् ' | भूसुधूभस्जिभ्यश्छन्दसि' (७० 1†-238) इतति क्युन् प्रत्ययः । 
योरनादेशे उवक्वेशः । निन्तवादायुदरात्तत्वम् ॥२॥। 

सन्द्स्वामी--रजोऽ्र तमो राग्रि्वोच्यते | सृतीयानिर्दैशाच्च योगक्रिगाध्याहारः | 
कृष्णेन रजसा मता शश्या षा भ्याप्ते जगति । श्रावर्तमानः । षतत इति गत्िकमां । 
“वषेष्वोः क्रियायाः (1-2-126) इष्येधं हेती शान् । श्रागमेनात्मीयेन हेतुना । 
निवेशयन् । शद्धीऽप्ययं निवेहिरभिपू्वार्थो वर्टम्यः | स्वग्यापारेष्वमिनिवेशयन् | यरनेन 
ष्यापारयन्नितयथः । किम् । श्रमृतम्। मरफयर्जितं दैवादिम् । म्यं च सनुष्यायिम् | उदिते 
हि सवितरि सथः स्वष्यापारे भरषतेते । भरत एषभुन्थते । श्रावत्तमानो निवेशयन्नमृतं मध्व॑ 
चेति | किं करोति । उश्यते । दरगययेन सथिता रथेन देवः धायाति युषनामि हसाङ्त- 
स्यवेदणार्थं पश्यन् । भवा निवेशाः स्वाप एवाभिप्रेतः } कृष्योन रजतेष्येतरख निवेशयन्नित्ये- 
तेन सम्बध्यते । सप्तम्यर्थे चत्र तततीया । भ्रवतंसानो निवेशयम्निति हेतुहेतुम्वाषः । एवं 
योजना --कष्णायां राप्रौ मिवेशयन् स्वापयन् मृतं भ्य॑चच | श्रावतमानश्व कद्। 1 
तामध्यावुहनि । हिरख्मयेम सधिता रथेन देषो याति ! क्षायति | सामर्ध्यावु रात्री निषेश- 
यतन्तं मत्यं घ रद्यगिरिं र्यायाति उसरछुरस्थानि भूतानि च पश्यम् | भषटनि त्ववत- 
न्मन; पथि प्स्यायाति त्रप्थामि भूतानि परश्यम्मिति ५॥२॥ 

वेङकटमाधवः-- कष्पवर्णेन रजषा धुलोकेन वर्त॑मानो निवेशयन् देवान् 
मत्यौश्च हिरश्यमयेन सविता रथेन देव श्रायाति सर्वाणि भुवनानि पश्यन् ॥२॥ 
0:60 01 ६06 व्(६३८ एधा 0 लेण, 

ऽप्ध्ााह ४० ८८४८ 00८0 70601८8] तरत् 171092८2}, 
(०१ ऽर्ध, 0) जिद 118८16६ 8810118, 
(07028 लः शच एल्ाल[दन्ध) 21 0६0, 

भुवये 

याति देवः प्रवता यातयदरता याति श्ु्ास्यौ यजतो हरिभ्याम् । 
भा देवो याति सविता परावतोऽप विश्व। इरिता बाधभान; ॥२॥ 

याति । देवः पर्वता । याति! उत्तूऽवत। । याति| राभराभ्याम् | धजतः। हरिभ्याम् । 
आ। देषः । याति । एवित | एरऽवरतः | अप॑ । विद्व ।दुःऽहता । बाधुमानः । ॥२॥ 

सयशुः--देवः दीप्यमानः सविता प्रता प्रवणवता सार्गेख याति 
गछति } तया ` उदरता उक्छष्टनोष्वैदेशयुत्तेन मर्गे याति । छद्यानन्तरं भमभ्यहमूर््वो मागः, तत उपरि श्रासायं प्रवणो माम॑ इति मिक । तथा ग्रतः यष्टव्यः स देवः शुभाभ्यां शतेताभ्यां हरिभ्याम् श्रश्वाभ्याँ यात्ति वेचयजन. 
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देशे गच्छति। खविताः देवः विश्वा दुरिताः सर्वाणि पापानि श्रपाधमानः विनाशयन् 
परावतः दूर वेशात् । "परावतः (नि० 1-26-5) ति दृरनामसु पटिततत्वात्। 
तादृशात् लोकात्. श्रायाति यागदेशे ्ागच्छ॑ति ॥ प्रवता "वन षण संभक्तौ 
श्रस्मात् प्रपूवत् किप् (गमादीनामिति वक्तव्यम्! (पा० ४-4-40-1) त्यसु- 
नासिकलोपः । ततः तुक् । कृदुत्तरपवश्रकृतिस्वरत्वम् | उद्ता । उत्पू बनतेः 
पूवेबसरक्षिया । यजतः ] श्भृदृशि' (उ० 11--390) इत्यादिना यजतेः कर्मणि 
प्रतचुप्रत्ययः । विश्वा दुरिता । उभयत्र "शेश्छन्दसि बहुलम् ' इति शेर्लीपः ॥२॥ 

रकन्द्स्वामी :--प्रवता "उपसर्गाच्छन्दसि घात्वथं (४-1-118) एव्येवमयं घति- 
प्रत्ययः । शीप्रयायिना । केन । साम्याद् रथेन । याद्युद्रता ऊध्वंगामिना । क्षेन। 
सामर््याव् रथेन । याति शुभ्राभ्यां शोमनाम्याम् | यज्ञतो यष्टन्यो यागा : | 
हरिभ्यामश्वाम्याम् | यत्र यथा गन्त्यं शीघ्रः घोष्वं वा रथेनाशवैवां तन्न सथा गनच्ञु- 
तीयः । छिल्व) श्रा देवो याति रुविता पराषतः दृरषुद्यगिरे; | श्रप विश्वा 
दुरिता दुरितानि भत्र तमोक्ल्णानि बाधमान; श्रपनयन् | श्रथवापुययान्येव दुरितानि 
तान्यपि सविता बाधते | ररिमसंस्पंस्य॒शुचिन्वकरस्यादहनि च पापमिवुत्यर्थं भायरिच- 
तानुष्ठानातत् ॥ ६ ॥ 

वे्टमाधवः--याति देवः प्रवेशेन मभेण प्रातः] याप्यनन्व्ररमु्नतः याति 
शोभनाभ्यामश्वाभ्यां यष्टन्यः । श्रायाति देव; उवित्ता दुरादपबाधमानो बिश्षानि 
दुरितानि ॥२॥ 

}0¶ :-{11€ 0711118८ &०व 1710४८8 पए 210 814 110 ४६६ १०7९९६६१, 

111९ 0०४७1 कवाप्दष्णा ए 118 07111870 18८८5, 

&1व {7070 887 &० 58 शध 8 108611९8, 

1011917 8४ {7010 ८३ 811 धष 18 ९८४1, 

यः मको 

अभीवृतं छर॑निविश्वरपं हिरण्यशम्यं यजतो वृहन्त॑म् । 
आस्थाद्रथं सविता चित्रभानुः कृष्णा रजासि तविषीं दधानः ॥४॥ 

अभिऽवृतं । कृदानैः । विश्वऽहूपम्, | द्िरप्यऽसम्यम् । यजतः । बृहन्तम् | 
हि आ । अस्थात्। रथम् । सुविता। चित्रऽमौुः । 

वुष्णा | रजांसि । तविषीम् | दधानः ॥४॥ 

सायराः-सविता रथम् श्नास्थात् श्रास्थितवान् शरारूढवानित्यथः । कीदशम्। 
शरमीब्ृतम् श्चभितो वतैमानम्। तथा कृशनेविश्ररूपं सुवर्णेन नानारूपं “कृशनं 
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लोष्टम्! (नि० {-2-7) इति सुवणनामसु पाठात्। कचित् युवणेनिर्भितगज 
पंक्तिः कचिदश्वपडक्तिः कचिन्मनुष्यपडक्तिरित्येवं वहुरूपत्वम् । दिरर्यशम्यम् 
्वानां खन्धेषु रथयोजनवेतायां नियन्तुं प्रततेप्यमाणाः शष्कुवः शम्याः । ता 
सुवर्णमय्यो रथे वतैन्ते । बृहन्तं प्रौढम् । कीहशः सविता । यजतः यध्यः 
चिच्रमानुः विविधररिमियुक्तः | ष्णा रजांसि शअन्धकारयुक्ततया कृष्एवणन 
लोकानुषिश्य तमोनिवारणार्थं त्रिष बलै सखकीयं प्रकाशरूपं दधानः ॥ श्रमी 
वृतम् । श्रमितो वतेते इत्यभीवृत् । "वृतु वतेने'। पिप प्नहिवृति' (पा० ५ 
3-116) त्यादिना पवंपदस्य दी्ैत्यम् । विश्र्पम । विश्वानि रूपाणि 
यस्यासौ विश्वपः । '्बहुब्रीष्ट विश्व॑ संज्ञायाम् इति व्यत्ययेन शमंक्ञायामपि 
पू वेपदन्तोदात्ततवम् । हिरण्यशम्यम् । ष्टुयं गतिकान्त्योः' । हर्य॑तैः कन्थन् हिर 
च' ( उ० ४-722 ) इति कन्यन् प्रत्ययो धातोर्दिरादेशश्च । नित्त्वादा् 
वात्तेवम्। बहुत्रीहौ पूवेपदपरकृतिस्वरत्वम् | श्रास्थात् । तिष्टतेलैङि गातिस्था) इति 
सिचो लुक् । ष्णा । पेर्वणे' (उ० 1;-28.4) इति नक्प्रत्ययः । प्रोनद्धन्सि 
बहुलम् इति गेलपः । तविषीम् । तवत्तः सौत्रो धातुः । प्तवतेशीद्रा' (उ० {~ 
48) इति टिषच् | टित्त्वात् टिदढाणन् ' इत्यादिना डीप् । व्यत्ययेन श्राशुदा- 
त्त्वम् धृपादित्वात् द्रषञ्यम्। दधानः । शानचि श््रमयस्तनामादिः' द्न्याश- 
द्ात्तत्वम् ॥४। 

व्कन्दद्वामी-(श्रभिषतं) शनेः । दिरेणयनामरैतत् हिरगयैः ! -नंसयि- 
तमिव्यथः | विश्वरूपम् । विधवमिति बहुनाम सर्वपर्याय वा | ब्रहुरूपं सधेरणम् (वा) | 
दिरण्यशम्यम् । वोदुरश्वस्यानघुदहो वनपगम्धं या निधीयते सा शम्येति भ सिका | सा 
हिरयमयौ यश्य तं दिरण्यशम्यम् | यजतो यागम् । वृन्तम् श्रास्थादातिष्ठति श्ास्थितयान् 
धा रथ॑ सविता चिघभातु्धिचिघ्रदप्तिवां "`` । कृष्णा एष्णानि रजांसि तमाति} 
तविषीम् | लनामतत् । तृतीयार्थ चात्र द्वितीया । स्येन तेजसा मतेन । दधानः धारयन् 
निखधश्षित्यर्थः ॥४॥ 

ङकटमाधकः--प्रमिद्ृतम् । परितं दिरणयैनौनासरूपं दिररयशम्यं यष्मयो 
मन्तं रथमास्थितः सविता चित्रदीतिः $ृष्णानि तेजांसि ब्रलं च दधान; ॥५॥ 

4 -00वं ऽ 96 ऽन्लृएष्व् 00 113 1९५,६]]ध्व् (114८10४, 
11 शा, ध हा ‰-11पद्प, 18 1115 911 &०[वंटय), 
&71त [६, ६॥€ 015]11}0701 10 07101८5४ [९ात०प7, 
1151014 १३ 13*51118६11 06८1058 (1 ५१६[६।१६५ऽ ५५८] |९17॥, 

णे 
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वि जनाश्छथावाः दितिपादो अख्यन् रथ॒ हिर्ण्यप्ररगं वहन्तः । 
रादव्टिशः सवितुरदव्य॑स्योपस्थे विद्वा भुर्वनानि तस्थुः ॥५॥ 

वि । जनान् । स्यावाः शितिऽपादः अख्यन् । रथम् । हिरप्यऽग्रउगम् । 
वदन्तः । शाद्यत् । विरः । सवितुः । दैन्यस्य । उपऽस्यै । विद्व | 

सुवनानि । तस्थुः ॥५॥ 
सायर् :--श्यावाः एतन्नामकाः सूयौश्वाः । श्यावाः सवितुः, (नि 

1-15-8) इति निघर्टावु्तस्वात् । ते च शितिपादः श्वेतैः पादैरुपेता दिरग्य- 
प्रउगम् | रथस्य मुखं देषयोरप्रं युगबन्धस्थानं प्रडगमि्युच्यते । तच्चात्र 
स्वणंमयं । तद्युक्तं स्थं वन्तः जनान् प्राणिनः वि श्ररूयन् विशेषेण प्रकाशित- 
वन्त इत्यथः | शश्वत् सवदा । विशः प्रजा दैन्यस्य शतरदेव संबन्धिनः सवितः 
्ररकश्य सूयेस्य उपस्थे समीपस्थाने तस्थुः स्थितवत्यः } न वलं प्रजाः कि 
तरं विश्वा श्ुवनानि सर्वे च लोकाः प्रकाशाय सूर्यसमीपे तस्थुः ।} शितिपादः। 
शितयः श्वेतवणौः पादाः येषां तै शित्तिपादाः। सुपां सुलुक० ति जसः 
सुश्रदेशः । यद्वा । शितिः श्वेतवणंः स्फटिकादिः ¦ स इव पादो येषां ते। 
"पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः' (पा० »-1-138) इति समासान्तपादशब्दस्या- 
न्त्यलोपः। उपमानात् इति दि तत्रानुवतैते । पादशब्दस्य घ्रृषादित्वादादयुदात्त 
त्वम् । तस्य बहुप्रीहौ समासे“ शिते नित्योबद्वव्वहव्रीहानभसत् (1-2-158) 
्त्युत्तरपदग्रछतिस्वरत्वम् । श्ल्यन । ख्यातेलुङिः रस्यतिदक्ति' शत्यादिना 
चलैः श्रादेशः । हिरण्यप्रडगम्। बहुत्रीषौ प्रवेपदप्रतिस्वरतवम्] वदन्तः | 
शपः पित्त्वादनुदात्तत्वम् । शतुश्व लसावैधातुकस्वरेण धातुस्वरः | दैव्यस्य । 
तस्येदभिव्यर्थे “देवाद्यलनौ' ( पा० 3४-1-85-3 ) इत्ति देवशब्दात् 
्रीग्दीव्यतीयो यन् । तद्धितेष्वचामादेः (पा० “;-2-117) इति श्रादिवृद्धिः। 
"व्नित्यादिनित्यम् इत्यादयुदात्तसवम् । उपस्थे । श्रातश्चोपसर्गे इति कः । श्रातो 
लोप टि च' एति आकारलोपः । मरुदूवृधादितरात् पृवेपदान्तोदात्तःवम् ॥५॥। 

स्कन्दस्वामी--जननि मनुष्याम् श्यावः श्याववर्णाः शितिपादः श्येतपाद; 
भ्रण्वाः उयख्यन् विविधं प्रकाशयन्ति सवितुः स्वभूतं रथं द्िरएयप्रयगम् | यप्र रथो 
निबध्यते (उन्धि ?) (युगमन्धन) प्रवेशः प्रखगनिप्युस्यते । स हिरण्मयो यस्य तं हिरययप्रदगं 
वहन्तः । किर, शश्वत् । यहुनामतत् । निर्यपर्यायो घा । महु (नशो) नित्यं षा| 
विशः मनुष्याः सवितुदैश्यस्य । देव एष दष्यः । श्रथवा दैवेषु दिवि वा भवो दैष्यः सत्य 
दैष्यस्य | उपस्थे उपस्थाने | विश्वा भुवनानि सर्वाणि खच भूतानि । तस्थु; स्थिताः | 
वहवो मनुष्याः सर्वाणि भूतजातानि सवितारमुपतिष्टन्त हत्यथः ॥५॥. 
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ेककटमापवः --ग्यस्यम् जनान श्याव्वणौ; स्वेतपादा दिर्पमयप्रउगं 

वह्तोश्था; । सदा सवितुर्दिषि भवस्थोपस्थे विशौ व्याप्ता दिशस्तिष्टन्ति, सवौ 

भुवनानि ॥५॥ 

1/17).--9186] पध} 11६६ 10068 ॥11€ 1107585 811071€ प्रणो पर, 

11988171 8101८ घट इणृवला--5 8६ 611010८, 

411 7९7, 91| (दाच ् ाः§ 1८76 07 ९४८7 16541९4, 

8872 111 € [87 9 59 शु [प [द््र्टा. 

तिसो धावैः सवितद। उपस्थो एकौ य॒मस्य॒ भुवने विराषाट् । 
्नाणिं न रथ्य॑सशृताधिं तस्थुर् इह ब्रषीतु य उ तचिकैतत् ॥ 

तिकः । थाव; । सवितुः । दौ । उपऽस्यौ । एकां | युमस्य॑ । भुवने । 
विराषाद् । ाणिम् । न रथ्यम् । अगृतां । आपिं । त॒स्थुः । इह । 

ब्रवीतु } यः । ऊँ इतिं । तत् । चिकेतत् । 

सयरुः--घावः स्वर्गोपलक्निताः प्रकाशमाना लोकाः तिन्लः धिसंख्या 
सन्ति । तद्द्र लोकौ सविदठः सूर्यस्य उपस्थे समीपरथाने वर्तेते; श्रुलोकभृ 
कयोः सूर्येण प्रकाशितत्वात्। एका मध्यमा भूमिरन्तरि लोकः यमस्य ४ 
पितुपतेशह विराषाद् विरान् गन्पन् सहते । प्रेताः पुरुषा अर्तरिक्तमाः 
यमलोके गच्छन्तीत्यथैः । श्रमृता अमृतानि चन्दनक्तत्रादीनि भ्योतींषि जल 
वा श्रभि तस्थु; सवितारमधिगस्य स्थितानि । तत्र दृष्टान्तः | रथ्यम् श्रि 
रथादुबष्िः अर्थिद्रे भरिप्तः कीलमिशेष श्रारिरित्युच्यते | रससम्बन्धि 
छाणिसिधिगम्य यथा रथस्तिष्ठति तद्त् । यः तु मानवः त॒त् सतिवृषूपं चिषे 
जानाति स मानव द ग्रवीठ कथयतु । केनापि वक्तुमशक्यः सवितुम्॑ि 
त्यथेः॥ तिस्रः । ततिष्घभ्यो जसः [पा “-1-166] एति विभकक्तेरुवात्तत्वः 
हरौ संहितायामावादेशो श्लोपः शाकल्यस्य एति वकारलोपः । उपस्थ 
(त्रङ्याजयारसुपसंख्यानम् ` (पा० “1-1-39-1) इति सप्तम्या श्राः 
देशः श्वाशोऽनुनासिकश्न्दसि' (पा० (*-1-126) एवि प्ररुतिभाव 
विराषाद् । श्रभ् वरणे! मरे फषिधानम्०' (पा० 71 -3-58-4) ति कर्म 
कः । घटुलं छन्दसि' (पा० “1-1-1(3) इति इत्वम् । पथा सति वर्यन्ते इ 
विरा इत्युक्तै भषति! तान् स्ते इति विराषाट् । श्ुन्दसि सष्ठ” (प० ;; 
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2-63) ति सष्टरशिवः। सहेः साहः सः" (पा० प†-3-56) ति षत्वम् | 
'छन्येपामपि दृश्यते" इति पूवेपदस्य दीर्घः | रथ्यम् । रथस्येदं रथ्यम् 'रथाधत्ः 
(पा० ५-3-12 1) इति यत् | "यतोऽनावः! दत्याद्युदान्ततवम् | श्रमृता | 'गोच्छन्व्- 
सि बहुलम्, इति शेर्तोपः। चिकेतत् । "कित् ज्ञाने" लद छ्रडागभः। तश्च 
लोपः इति कारलोपः। जु्टोत्यादित्वात् श्लुः । लघूपधगुणः । तुदा 
चः ( पा० श-1-190 } इति ्भ्यस्तस्या्युदात्तत्वम् । यदू वृत्तयोगाव्- 
निघातः ॥६॥ 

रकन्द्स्वामी-तिखो यावः । धुशब्वोऽप्र दिवोऽवयवेषु देवस्थानेषु वते । प्रीणि 
दिवोऽवपवभूतानि स्थनानि सवितुः । ध्रथवा हृत एव वनाव दिवां षहुस्यं॑प्रतिपत्तव्यम् । 
तिस्रो दिवः सविपुः स्वभूता! | तास द्री ढे । उपस्था समीपे सवितुः | पका यमस्य | 
भुषने क्षोके | विराधाडिति विपूर्वस्य राजतेर्दीष्सयर्थस्येवं रूपम् । विषिधं दीप्ताः । घ्रा 
धुसाहवयात् त्रयो ल्लोका भन्न दिनो दिव उष्यते | सासा है समीपे चीरम्रिथं च । एका 
तु एथधिवी यमस्य भुघमे ] ्रगििरध्र यम उष्यते । भ्यमो ह जातो यमो जनिरथति'ति यथा| 

तस्य स्वभूते पार्थिवे ल्लोके । षिराषाट् विविधं दीप्ता । किन्न) श्राय न रथ्यम् । चक्रस्या- 
सानग मननिरोधा्थः कील श्ायिरुख्यते । रथे भवो रथ्यः | यथा रथ्यमापि सर्वाणि रथाङ्गा- 
स्याधितामि, एवं सवितारमयक्ा । स्नश्मिप्युदनाम | रर्म्याहुतान्युदकानि । भथा अमृत 

ब्दो देववच्चनः । प्रथपावहुवचनस्यायमाकारः । श्रमृताः देवाः । श्रपितस्थु; अधितिष्ित- 
वन्तः | श्रिता इत्यर्थः । इह लोके सभायां धा त्रवीत्रु । य उ तत् । उकारः पादपूरणः | 

यश्चिकं्तत् ॥६॥ 

वैङ्कटमाधषः--तिन्तो द्यावः } तिन्लो यावः सन्ति | तश्र दे खविवुश्पस्थे वस्स 
भवतः । श्रयापरा यमस्परागने भवनेऽपि राजत्ते वैद्युतस्य । चक्रनिगंमननिरोधाथंमाणि 
स्थाक्षान्ते निषटितं स्थाङ्गानीवामृतानि कञ्चनापितिष्ठन्ति | यस्तजानाति स ष तद् 
व्रवीतु | श्रभ्निना सविघ्ना चोभयतः स्थिताम्यामाशिभ्यामिव तिक्तो यावो धियन्तेऽविनष्टा 
हति | यद्वा स्वेषाममरणानि सवितरि तिष्ठन्तीति “तत् सविता योऽमृतध्वमामुषदिःत्नि 
मन्श्रः ॥६॥ 

010, --11116€ 8168 87९ 1167८ 9 58 शध, ८० 18८९8, 
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वि हपरणो अन्तरिक्षाण्यरूयद् गीरवैपा भसुरः सुनीथः । 

के \ दानीं सूर्यः कथिक्रेत कत॒मां धां रङमिरस्या त॑तान ॥ 

वि । सुऽपणैः । अन्तरिक्षाणि 1 अस्यत् । गभीरभ्चैपाः । असरः । 

स॒जनीथः। #ै । दानीम् । सूयैः। कः । चिकेत । 

कतमाम् । धाम् । ररः । भस्य } आ । ततान् ॥५॥ 

तायरुः--पुपर्णः शोभनपतनः सूर्यस्य रश्मिः । सपणः" इति पश्च 

ररिमनामानि (नि० 1-5-15) इति तन्नामसु पठितत्वात् । श्रन्तरिाणि श्च 

रिक्षलोकलकितानि ललोकन्नयस्थानानि वि श्रख्यत् विशेषेण स्थापितवान् प्र 
शिप्तवान् । फीटशो रश्मिः । गभीरवेगाः गभ्भीरकम्पनः। रश्मेः प्रकस्पनं चः 

केनापि द्र्टुमशक्यमित्यथेः | श्रसुरः सर्व॑पां प्राणव । तथा चान्यत्र प्माम्नोयते 

सर्वेषां भूतानां" (ते० धा० }-14-1) इति |. उनीथः सुनयनः शोभ 

प्रापणः। मारमप्रकाशनेन शअमीषटदेशं प्रापयतीत्यथेः । तादशररिमियुक्तः 

एदानीं रात्रौ क कुत्र वतैते । तदेतदस्य कथ्िकेत को जानाति । न कोऽपीस्यथं 
शरस्य सूयैस्य र्मिः कतमां थां श्रा ततान कँ द्युलोकं रात्री व्याप्तवान् । एतद 
को जानाति ॥ सुपणः नन् सुभ्याम' ह्यत्तरपदान्तोदात्तत्वम् | राभीरवेप 

वेध कम्पते । श्सुन्। गम्भीरं वेपो यस्य | पूरवेपदप्रकृतिस्वरत्वम्. । श्रसुर 
“असु केपणे' । अस्यति शत्रून् इत्युरः । श्रसेरुरन्' (३० {-42) । निरवाः 
शृवात्तःवम् । यद्वा श्सून् प्राणान् राति ददातीत्यसुरः । ्रातोऽसुपसगं व 

हति कपरत्ययः। सुनीथः । "एीन् परापरो । दनिकुसिनीरमिकारिभ्यः क्थ 
(उ० 71-159) इति क्थन् । प्रादिसमासे थाधादिना उत्तरपदान्तोदात्तत्व 
इवानीम् । इद शब्दात्सप्तभ्यर्थं दानीं चः ( पा०, ५-3-18 ) इति दा 

रत्ययः। 'इवम हश् एति व॑शब्द्स्य इशादेशः । प्रत्ययाद्द् त्ततवम्। सुं 
पू प्रेरणे | युवतीति सूयः । (राजसूयसूयः त्यादिना रुडागमसष्टि 

क्यप्रत्ययो निपातितः । लिट् । कतमां रकिजातीयाम् । "वा बहूनां जातिर्पा 
प्रश्ने डतमच् ' (पा० ५-5-98) इति किंशब्दात् डतमच् । डिवात् टिलोप 
“चित्ः शत्यन्तो धात्ततवम् | 

एफर्दस्वामी ~ सपणः सुपतनः सुगमनः सविता । श्रथ सुपयं इति ररिमनाम 

सामभ्यांश्चान्तर्णोतमष्व्थः । सुपयंवान् ररिमधान् । श्रन्त्रिप्ताणि श्रन्तरिक्षादयवा; धत्रार 

रिकणब्देनोष्यन्ते । षषटन्येव वान्तरिकाणि ! श्रन्तरिषताहेवयाद् घा प्रयोऽपि क्लोक्ठा श्रः 

रिकषाययुभ्यम्त | तानि व्यख्यत् विविधं प्रकाशितवान् | गभीरवेषाः । गभीरं वुरषगाहमं 

वेप इति कमनाम । गभीदकर्मां | श्रयुरः प्रकाषान् । सुनीयः प्रशस्यनामैतत् । प्रशस्यः 
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कछेदानीम् | प्रतयोरध॑चयोरेफषाक्यताप्रसिद्धय्थं यत्तष्डुष्दाषध्याहा्यौ । ददानीमिति श्व 
राभ्यभिप्रायमेततत् | यो दिवोऽन्तरिष्ठयि ष्यस्यत्, केदानीं राघ्रौ सूरयः सतां गन्ता सविहा | 
कस्तच्चिफेत जानाति | यो जानाति स श्रावष्टामिष्य्ः । कतमां द्यां रिोऽषयव शुल्लोकमेव 
घा । लोकमाग्रषचनो श्यशब्दः । कतमं लोकम् । रशिमरस्य स्वभूतः ! श्राततानं तनोति | 
तनोतिरत्र सामर्थ्यात् प्रकाशनार्थं; । प्राशयति । श्रथवा धामिति द्वि्तीयानिरदात् फम॑- 
प्रव्नीयप्रतिशन्वाध्याहारः । कतमां चया प्रति ररिमिरस्याततान श्रादमानं धिस्तारयति ॥७॥ 

पेककुटमाधवः--वि सुपण; । ग्यख्यच्छोभनपतनोऽन्तरित्ताणि प्रीरि गम्भीरवेगः 
प्राज्ञः प्रशस्यः । स इदानीं सविता सुवीयंः छ भवति | राघ्रौ कश्चैनं जानाति । कतमां 
च द्यामस्य रसमराततानेति रप्र पच्छति ॥७॥ | 
¢, ;--{11€ &10710018 0110 185 {111९ प {€ ९६५९}, 

(1९ प्1ध€ पा एा71€ 11088 1168 97£ 0६ 50 पाता, 
प 1€7£ 15 £ ऽपा) ? 19 [105 1६ 110५, ६० ६९]1 18, 
४ 076 0 ४८ 1९६४९183 1115 109 108 09%€ 1117011६ ? 

अष्टौ व्यख्यत्ककुभः पथिग्यास् त्री धन्व योज॑ना सप्र सिन्धून् । 
हिरण्याक्षः सविता देव आगाद् दधद्र्ञा दाशुषे वायोणि ॥८॥ 
अष्टौ । वि । अख्यत् । ककः । पृथिव्याः । त्री । धन्व॑ । योजना । 

सप्त । सिन्धून् । दहिरण्यऽअक्षः । सविता । देवः । आ । 
अगात् । दध॑त् । रत॑ । दष । वार्यणि ॥८] 

मायरुः- प्रथिन्याः सम्बन्धिनः श्रौ ककुभः प्राच्याद्याश्चतस्नो विश 
श्राग्नेय्याध्ाश्चतस्नो विदिश शत्येवमष्टौ दिशः व्यख्यत् सविता भ्रकाशितवान् । 
तथा योजना प्राणिनः स्वस्वभागेन योजयिष्न् धन्व श्रन्तरित्तोपक्ञ कितन् शरी 
तरिस॑ख्याकान प्रथिव्यादिज्तोकान्. सप्त सिन्धून् गङ्गादिनदीः समुद्रान्वा सविता 
व्यख्यत् | दिरययाच्ञः | हितरमणीयचुयुक्तो हिरण्याको वा सविता देवः श्रागात् 
ष्ट धागच्छतु । किं कुवन् । दाशुषे हटविदंत्तवते यजमानाय वायि वरणीयानि 
रतानि दधत् प्रयर्ठन् | अस्यत व, ; छ्मभ्यतिवक्ति' दत्यादिना न्ते 
शङदेशः | त्री भरोश्छन्वसि बहुलं ति : | धन्व | ध्रिवि रवि धवि 
गत्यथ, | इदितो तुमधातोः' इति तुम् । अस्मात् 'कनिन्युश्षितकषिराजि- 
धन्वियुप्रतिदिवः इति कनिन्। "सुपां सुलक्' ति विभक्तेलुक् , नलोपः । मरत्ययश्य 
निन्त्वादादयुदात्तत्म् ¦ योजना । योजयन्ति प्राणिनि उपभोगेन योजनानि । 
नन्यादिलक्षणो ल्युः। 'रोरनिरि' एति णिलोपः । पूववत् गेर्लोपः । हिर. 
ण्याकषः | हिरण्यमयान्यचीणि यस्यासौ द्िरण्याक्तः । बहु्री्टौ सकथ्यद्णोः 
(पा० $-4-113) इति समासान्तः षच् प्रत्ययः । गात् । एतेलुङि 'इएी गा 
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लुकि (पा० †-4-45) इसि गादेशः । गातिस्था इति सिचोलुक् । वधत् 
शतरि "नाभ्यस्ताच्छतुः, इति चुमागमप्रतिषेधः ! ्रभ्यिस्तयोरात्तः एति श्राकार 
लोपः। छभ्यस्तानामादिः' दत्या्युदात्तत्वम्। दाशुषे । 'वाश्वान्साष्टान् 
इत्यादिना कंलुप्र्ययान्तो निपातितः । चतुध्येकवचने "वसोः सम्भसारणम् 
इति सम्प्रसारणम् | परपृवेत्वम् । शासिवसिघसीनां च' एति पत्वम् । वायौशि 
“वृद संभक्तौ! । शदलोरयत् । ्रंडवन्द् हत्यादिनादुदात्तः्वम् | 

स्कन्दस्वामी त्रे व्यस्यत् । फकुभः विक्नमेतत्। दिशः पथिव्याः सम 
न्धिनीः | म च केवलाः । किन्ति । त्री धन्व | प्रीशि च धन्वानि | धन्वेष्यन्तरि्नाम 
धरत एव च दरशनवन्तरिधाणां तरिं प्रतिपत्तव्यम् | तदमयवेपु याद्यमध्ान्तेपु धन्वशब्े 
धर्तते । साह्य वा ग्रमो कलोकास्त्ीयि धन्तान्युष्यन्ते । योजना । युष्यन्त एमिः मनुष्या. 
स्त्फलैरिति योजनानि फमापि 1 तानि च सप सिन्धून् | गदीभाैतत् । रोणादयान् महत; 
परधानयूतान् नदान् । श्रवा सप्तसंख्यायोगात् स्तिष्यवोऽप्र रश्मय द्यन्ते | तृतीय 
द्वितीया | सप्तमी ररिमभि्यरयिवर्धः । परोऽ्धंर्चो सिन्नमेव वाक्यम् । यत्तऽुवमायध्याहस्यै- 
कलाश्यता योज्या | यो ब्यस्यत् ककुभः स दिर यातः । हिरण्मये एष हिरयमयसध्यो वा 
भशिणी यस्य स हिरण्याकः | सविता देव श्रागात् उदित हतय॑; | दधत् | ददत् । रना 
धनानि ! दाशुषे यभमानाय वार्यणि करणीयानि उक्ृष्टानि ॥८॥ 

े्कुटमाधषः--श्ष्टौ दिशो व्यरुयदन्तरितिसम्बन्धिनीस्त्रगि चान्तरिषाणि 
फार्येष्वनकाशप्रदानेन योजकानि सप्त च सिन्धून दिरएमयाचृ; सविता देव प्रागात् 
प्रयच्छत रत्नानि वरणीयानि यजमानाय ॥८| 
प, :- 116 ददा "8 लह वृप्रण्यल्छाऽ 188 धल ऽप) 11111 1116, 

1 16९ पपा]९8 ज 1871 304 81] 11 इदा 11४9८15, 
(०१ 5६४10, ४1९ &०1प९7-९४८व्, 088 7९4 1९व 5, 
&70 0100६ ९16८८ #1९9७07९8 (0 {11€ 1109९८[ 10078 18, 

भ ्् 

हि'ण्यपाणिः सविता विवर्षणिर् उमे यावापरथिवी अन्तशयते । 
अपामीवां बाधते वेति सुयैम् अभि कृष्णेन रज॑सा दयरणोति ॥९॥ 
दिरण्यऽ्पाणिः | सुनता । विऽ्चर्षणि; | उभे इति । घावाप्रथिवी इति | 

अन्तः । इयते । अप॑ | अमीवाम् | बाध॑ते । वेति | सूम् । 
शमि । वुष्णेनं । रजसा । घाम् । क्णोति |॥॥९॥ 

पायणुः--दिरप्यपाणिः सुवणेमयष्स्तयुक्तः | यद्वा । यजमानिभ्यो दात हिर्यं हस्ते धृतवान् | विचिः विविधद्शेनयुक्तः । विचपैशिः पश्यत्यथ; । 
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'विषर्षणि विश्वचर्षणिः (नि० ‡‡-11-6) इति तन्नामसु पाठात् । सविता देषः 
उमे यावापुथिवी श्वन्तः उभयोलेक्रयो मेध्ये यते गच्छति । -श्रमीवां सेगादिबाधाम् 
श्रप बाधते सम्यक् निराकरोति । तथा सूर्यं मेति गच्छंति । यद्यपि सवितृसूयेयो- 
रेकदेवतात्वं तथापि मूर्तिभेदेन गन्दृगन्तम्यभावः। कृष्णेन तमसः कषफेए 
निवतेकेन रजसा तेजसा चाम् आकाशम् श्रभि ऋणोति सवेतो व्याप्नोति ॥ 
दावाप्रथिवी । (दिवसश्च पए्रथिव्याम्ः (पा० ४-3-30) इति चशष्दात् दिव् 
शब्दस्य द्यावादेशः । 'देवतादरन्दरे चः इव्युभयपवप्रकृतिस्वरस्वम् । नोत्तरपदेऽ- 
लदात्तादौ' (पा० श-2-142) इति न निषेधः । “छ इथिवीरुद्रपूषमन्थिषु" इति 
प्दुस्तत्वात् । यते । ढ् गती" । "तिङ्ङतिङ ति निपातः । बाधते च वेति 
चेति सयुच्चयाथंप्रतीतेः चशब्दस्य प्रयोगात् ध्वा दिलोपे' विभाषा इति| 
निघातप्रतिषेधः। वेति । वी गतिप्रजनकान्त्यशनखादनेषु' अदादित्वात् शपो 

लुक्। तिपः पित््वादनुदात्तवे धातुस्वरः । यद्यप्येषा द्वितीया तथापि तिङ् 

परत्वात् निघातामावः। णोति । छर्णु गतौ । तनादितवात् उः ¦ तनादिषु 
करोतेरेव गणो नान्येषामिति चापिशलिमतेन गुणाभावः ॥६॥ 

स्कन्दस्वामी-- हिरण्यपाणिः | दहिरयमयौ पाणी यस्य स हिरणयपणिः । अप्र 

च॒ शाङ्कायनाः हतिह।सधाद्ययामधीयते--'“प्रथ यत्र ह तदेवा यक्षमतन्बत । तत् 

सित्र प्राशित्रं परिजहुः । तख पाणी प्रधिश्चेद । तस्मै दिरयमयी प्रतिदधुः । तस्मा" 
दविर्य्यपाणिरिति स्तुत" इति । स हिरययपाणिः सविता विचरं णि; कृताकृतस्य विब्र्टा । 

उमे यावापृथिवी | श्रन्तः । शभ्धिकरणषतेय्यक्रियाभ्याहारः | मध्येऽ्वस्थि्; । यते 

गच्धुति । मध्ये स्थितः उभे श्रपि यावाघृथिम्यौ ऽ्योतिषा ष्याप्नोतीष्यथं; । किल्च, श्रपामीवां 

बधते । श्रमीघा दलिता शरचुयंजमानस्य । समो वा भअक्ाशस्य हिंितृत्वात् | तम् भप" 
बाधते । वेतिर्गतिक्षमां । भयं गच्छति च । सूर्यम् । प्रथमां द्वितीया ! सूयः सतां | # 

प्रति सामष्यादिस्तपर्वतम् । थवा सरतम्यस्वात् सूर्यभतिसम्बन्धायु घा सूर्योऽस्सपषैत इ्- 
च्यते | तं भरति श्रम्तं गच्छुतीस्यर्थः | तततरचोस्रकाक्ं ष्टोन रजसा समस ्राष्धफोति | 

शरणोतिरगतिकमां । सामध्स्वाम्त्यीतसयथैः | श्रमिगमयति ध्यापयसीरषथेः ॥६॥ 

ेङ्कटमाधवः--हिरएयपाणिः । दिरएमयपाशि;ः सविता जगतोऽपि दशा चाबा- 

पथिन्योरुभयेोमष्येन गच्छति | श्रप्ाध्ते च रदः । सूयं च प्राप्नोति । इष्णन तेजसा 
सृच्येव द्युलोकं विध्यति ॥६॥ 
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हि^ण्दस्तो भ्रः सुनीथः सुक: स्वर्व/ यात्या । 

अपतेधतक्षसो यातुधानान् अस्थदिवः प्रतिदोषं गणान; ॥! 

हिश्यऽदस्तः । असुः । सुऽनीथः । युपृलीकः । स्वऽ्वान् | 

यातु । अर्वाङ् । अपऽपेष॑न् । रस॑ः । यातुऽधानान् । 
अस्थात् । देवः । प्रतिऽदोषम् 1 गृणानः ॥१०॥ 

सायरुः--दिरययदस्तः श्रषुरः प्राणदाता सुनीथः सुष्टुनेता प्रशस्य इत्य 

सुनीथः पाकः' (नि० -6-7) दति प्रशस्यनामसु पाठात् । समृलोीकः सुष्टु ` 

यिता स्ववान् धनवान् श्रषाड शछभिमुखः कमेदेरो गच्छतु | किं चायं देवः 
्तिरात्रिः गृणानः स्तूयमानः श्रस्थात् स्थितवान् । किं छुवेन | रसः : 

कत्वेन रक्तणएनिमित्तभूतान् (रत्तो रदितग्यमस्मात्! ( नि० 1४-18) 
यास्कः | या्धानान् श्रसुरान् श्रपसेधन् निराक्ुवेन् । हिरस्यषस्तादयो ग 
सुमृढीकः । सुष्टु सटीक सुखं यस्यासौ तथौक्तः । ननसुभ्याम् इत्युत्तरपद् 
द्त्तत्वम् । स्ववान् (स्वम् छस्यास्तीति स्ववान्) | (भादुपधायाः' इति वः 
सितायां नकारस्य ष्दीधीदरि समानपादे" इति रत्वम् । “धातोऽटि नि 
इति सानुनासिक श्राकारः। रोयेत्वम्। यलोपश्च । श्रपसेधन् । "विधु ग्य 
शपः पि्वादुनुदात्तत्वम् । शतुश्च लसावेधातुकस्वरेण कृदुत्तर पवभ्रकृ तिस्वरः 
रक्सः। '"रक्षपालनेः एत्यस्मात् अपादानो श्रौणादिकः शअसिप्रस्ययः | 
रकतन्त्यनेनेति रक्तो बलम् । करणेऽसुन् । तदेषामस्ि इति रक्तस्विनः । मः 
प्रत्ययलोपश्लान्दसः | प्रत्ययस्वरः} यातुधानान् । ध्यत निकारोपसंस्कारय 
तस्मात् स्यन्तात् श्रौणादिको भावे उप्रत्ययः । यातवो यातना षएषुधी 
हृति यातुधानाः । श्रधिकरणे ल्युट् । लिति इति प्रस्ययाप्पूवंस्योदानत्तः 
अस्थात् । भगाति्ा एति सिचो लुक् । प्रतिदोषम् । दोषदोष 
प्रति वीप्सालक्तणे यथार्थे । शन्ययीभावः। गृणानः । शु शब्दे, | फ 
लटः शानच् । 'न्यत्ययेन भा । धवादीनां हस्वः, इति हस्वत्वम्। ^ 
हत्यन्तोदात्तत्वम् १० 

स्कन्दस्वामी--हिरएयषस्तो श्रसुरः मक्षावानू सुनीथः प्रशस्य! सुमृश्रीकः ९ 
स्ववान् धनवान् यात्ववीद्ः शस्मदमिसुखम् । श्रपसेधन् । सेधतिरश्र सामर््याव् वध 
गत्यथों नान्तर्यतिरयथैः । शरपप्नन् श्रपगमयन् वा रततृसः रासन् । कीदशान् | यातुध 
शकसान् | रषर्णब्देमेवोक्तस्वाद् विक्ेषणार्थः } क्रियाशाग्दोऽयं वा । गातु हिसा, स्यां । 
सभ्या स्थापयितम्या याप्ुयानाः तान् यासुधानान् । हिंसाहामि्यरथः ! श्रागत्य च श्चस्थ 
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लोदथऽयं छ् । तिष्ठतु भल्मवीयाया वेधां प्रतिदोपम् । दोषेति रात्रिनाम 1 श्रव साहचया. 
घुहमि घतते । प्रस्यहम् । गुणान व्यत्ययेनायं कमणि कसुशष्वुः । गीयमानः स्तूयमानोऽ- 
स्माभिः ॥१०॥ 

वेङ्कुटमाधवः--दिरए्यक्षसतो गली प्रशस्यः सुखयिता धनवान् सवितताभिमुखं 
ध्दायातु । रणो ्खानिधानान् निभरेधन् उदस्थादेवः प्रतिरात्रमस्माभिः 
स्तूयमानः ॥१०॥ 

0/0, {~ 10€ &प१€ वणया€, 1६) इजा) ए प्र8 वर्ता, 
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ये ते पर्थाः सवितः पव्यासोऽरेणवः सुरेता अन्तरिक्षे | 
तेभिर्नो अच पथिभिः सुगेभी रक्ता चनो अधि चव्रूहि देव ५११। 

ये । ते । पन्था; । स॒वितरिर्ति । पृव्यौसं; । अरेण्वः । सुऽकताः । 
अन्तरिक्ष । तेभिः । नः। अघ । पुथिऽमिः । सुजोभिः। 

रध ।च। नः। अधिं। च॒ । ब्रषि। देव ॥११॥ 
सायणुः--षै सवितः ते तव पत्था मागौः पयसः पूदेक्िद्धाः । श्ररेणवः 

धृलिरद्िताः श्रन्तरिे खकताः सुष्ड सम्पादिताः । सुगेभिः सुष्टु गन्तु शकयः तेभिः 
पथिभिः तैर्मा्यैरागत्य श्रय अरिमिन् दिते नः श्चस्मान् स्त॒ च पालनमपि कुर । 
तथा है देव नः अस्मान् रौष्ठातृन् श्रधि बरूर ष देवानामग्रेऽधिकप्वेन कथय 
च ॥ पन्थाः । पुपां सुलुक् इति जसः सुः। पथिमथोः सवेनामसथाने' त्या 
शुदात्तत्वम् । पठ्योसः । पूर्वैः कृताः पव्योः , पूर्वैः छृतमिनियौ चः (पा० ¡४- 
4-133) हति यः| प्रत्ययस्वरः । असुगागमः । श्ररेणएवः। नननस्युभ्यापः 
दत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्। सुताः । कमणि क्तः । "गतिरनन्तरः" इति गतेः 
परकृतिश्वरत्वम्। सगभिः। युष्ट गच्छन्तयेष्विति युगाः | ्ुदुरोरधिकरणेः 
(पा० -2-46-3) शति गमेडप्रत्ययः शृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वम्। रक्त । 
ध्रुथचोऽतस्तिङः' इति संहितायां दीधः ॥११॥ 

स्कन्दस्वामी --ये ते पन्थाः पन्थानः है सवितः । पूर्याषः पूव चिरम्तनाः । श्रे- 
णवः पासुवर्जिताः सुकृताः गोथनाः कताः । कैन साम्यात् च्वयैष विधाघ्रा } क । श्रन्तरित्त । 
तेभिः । न इति तादध्य॑ चुरी | गृत्तीयानितणास्व योग्यक्रियाध्याहारः । तेरस्मदर्थ॑मारप्य | 
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श्रथ । दै; | पथिभिः | कीश्तैः । सुगेभिः घुममनैः । र च | नः भस्मन् । प्रधि ध 

बूहि । श्रधिववनमाक्ञापनम् | श्राशापय च यवुक्षापयिततष्ये हे १व ॥११।| 

वेुटमाधवः-ये तव मागारिविरन्तना रेुवर्जिताः सुष्ठु कृता श्रन्तरिकते, 

तस्मान् पथिभिः सुगमैर् सह् | श्रपि च श्रस्मानभिनरहि । पुनन इति पूर्णम् ॥११॥ 

171, :- 0 ४, 60ण€ 0116€८ 0 (॥॥* ए09{1 8४8, 

{1६ ०1५, %८1[-118त€ 018, १५३५६88 1 धह 7६8 ५८78, 

^ 7 0) ४1108€ 7001115 0€ 0 01) 5ध1€ [८०६९६८८०४, 

€ 8911 {0 ४५ ४०4६# 1) &78८10४४ 01658111 | 

3, {-85. 

गरोतमस्यार्षम् । पश्वमीद्ादश्यौ त्रिष्टुभौ, शिष्टाः जगस्यः । महतो दैवताः । 

प्रये शुम्भन्ते जनैयो न स्तयो याभ॑त्रद्रस्य॑ सूनवः सुदंससः । 
रस हि मरुतश्चक्रिरे वृधे मदन्ति वीरा विदथेषु ृष्वयः ॥१॥ 
प्र] ये। श्म्भन्ते | जन॑यः। न | सप्तयः । याम॑न् | दस्यं । 

मृनवः । सुऽदससः । रोदसी इति । हि । मृरुतैः । च्रे । 
धे | मदन्ति । वीराः । विदेषु । पषवयः ॥१॥ 

सायणु--ये म्तः यामन् यामनि गमने; निमित्तभूते सति भ्र शुभभन्ते 
प्रकषण म्बकीयान्यङ्गानि श्रलं्कबेन्ति जनयो न जाया एवे । यथा योषितः 
प्वकीयान्यङ्गानि श्रलंकरुवंन्ति तद्रन्। कीटशा मरतः । एप्तयः स्षणशीलाः 
एद्स्य सूनव ; । रोदयति सवेमन्तकालै इति ररः मदैश्वरः । तस्य पुत्राः । 
सुदंससः शोभनकमाणः । एतदेवोपपादयति! दि यस्मात् मरुतः रौदसी थावा- 
पृथिव्यौ दृधे बृष्टिदालादिना वधेनाय नकिर फृतवन्तः । श्रतः सुद॑ससः 
इत्यथः । नराः विशेषेण शघुदेपणएशीलाः। पृष्वयः घषएशीलाः । मीरु 
शिलोकश्चयादेभेश्ञका त्यथः । एव॑भूतास्ते मरूतः विदथेषु बिदन्त्येषु यष्टव्यतया 
देवानिति विदथा यक्षाः । तेषु मदन्ति सोमपानेन हृष्यन्ति ॥ शुम्भन्ते । शम् 
म्म् दी । भौवादिकः । जनयः जायन्ते श्रास्वपत्यानीति जनयोः जाया । 
'इनसवधातुभ्यः' इति नुप्रत्ययः । यामन भया प्रापणे, कृत्यल्युटो बहुलम् ति 
बहुलवचनात्. श्रातो मनिन्" इति भावे मनिन् । सुपां सूलुकः इति सप्तम्याः 
सुक् । सुदससः । दंसः इति फमेनाम। शोभनं दंसो येषाम्! 'सोर्यनसी श्रलोम- 
धसी, दरयुत्तरपदशुद्त्त्यम् । चक्रिरे । पद्व च इति निघातप्रतिषेधः । गरृषे | 
शृधु धृः । संपयादिलक्षणो मापे किप् | 'सापेकाचः' इति मिभक्तेरदान्तःवम् । 
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मदन्ति भमदी दरषेः । श्यनि प्राप्ते व्यत्ययेन शप् । पादातम् निघाता- 
भावः । विदथेषु । "विदु क्षाने' (हविदिभ्यां कित्, इति श्चथप्रघ्ययः | घृष्वयः । 
'ुषु संघर्षः । (कृविषृष्वि' षस्यादिना चिन्प्रन्ययान्तो निपास्यते ॥९॥। 

ेकुटमाधवः प्रकरेण । श्रलङ्करवन्ते । ये | जायाः । इव । श्रष्वाः । एव । च । 
गमने । सदरस्य । पुत्राः । सुकर्माणः । चयावापृथिभ्योः । दि ] मरुतः । चक्रिरे । वर्धनाय । 
मदन्ति च । वीराः । यज्ञेषु । प॑णशीलाः । वृक्षाणामिति ॥१) 
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"षि 

त उक्षिताकतौ महिमान॑माहत दिषि रुद्रासो अथि चक्रिरे सदैः। 
अचैनतो अकं जनयन्त शन्दियम् अधि भियो दधिरे प्रभ्चिमातरः ।२॥ 

ते । उक्षितासः । महिमानम् । आदत । दिवि । रद्वासैः | अधिं) 
चगरिरे | सद॑ः । अर्चन्तः ! अकम । जनय॑न्तः । इन्वियम् 

अधिं । श्रिय॑ः । दुधि । प्ृश्चिऽमातरः ॥२॥ 
सायखः--य पूर्वीक्तराएविरिष्टाः ते मरुतः उक्तितासः देवैरभिषिक्ताः 

सन्तः महिमानं महुत्वं॑त्राशत श्राप्तुवन् । श्द्रास्ः शद्रस्य पुत्राः उपन्ाराउजन्ये 
जनकशब्दः | ते रद्रपुत्राः मरुतः दिवि श्ोत्तसामे नमसि सदः सदनं स्थानम् श्रयि 
क्रिरे श्रधिकं सर्वोर्कृष्टं॑ कृतवन्त. । श्रकम् अचेनीयमिन्द्रियम् श्रव॑न्तः पूज- 
यन्तः इन्द्रियम् इन्द्रस्य लिङ्क वीयं जनयन्तः । (प्रहर मगवो'"" (ए० त्रा० 111 
20) इप्येव॑रूपेण वाक्षयेनोरादयन्तः। पृक्षिमातरः प्र्नेनीनारूपायाः भूमेः पुत्राः 
मरूतः श्रियः एेश्वयाणि श्रिदधिरे श्राधिस्येनाधार्यन् |} उचितासः ] उक्त 
सेचने । कमेणि निष्ठा । 'आम्जसेरसुक्' । महिमानम् । मच्छन्दात् प्रथ्वा- 
दिलक्तण इमनिच् । 'टेः' इति टिलोपः । भाशत श्रश् व्याप्त } लष्टिः "बहुलं 
छन्दसि इत्ति विकरणस्य लुक् । इन्द्रियम् 'इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रहम (पा० 
५-2-93) इति चमप्रत्ययान्तो निपात्यते । प्रभिमातरः । प्राश्नुते सवाणि 
रूपाणीति परभिभूमिः। श्रूयते च श्यं वे प्रभ (त° भा० }-4-1-5) इति । 
'धृशिषरभि, एस्यावौ निपातनात् श्रभिमपतरूपसिद्धिः। प्रभ्निमाता येष ते तथोक्ताः | 
"ऋतश्छन्दसि, (पा० ४-4-158) षति समासान्तस्य कपः प्रतिषेध : ॥२॥ 
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ेङकटमाधवः--ते वरष॑विन्ुभिः । सिक्ताः । मवम् । प्रापन् । दिवि च। प्रधि) 

सदनम् । श्रकूवन् । श्र्चन्तः। श्र्चनीयमिन्म् । बलम् । रियः । श्रि दधिर् ॥२॥ 

071, पफ] &0द्ा प], ४५1६४ ९८८५17९ ८० ६7९६1९55, 

(112 1२14185 [2४९ 08६11197 धी 5९71६ 111 धट अछ, 
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गोमातरो यच्छुभयन्ते अश्जिभिस् तनूषु शुभा दधिरे विगक्मतः । 
बाधन्ते विश्वेमभिमातिनुमप वर्मन्येणामनुं रीयते घृतम् ॥३॥ 

गोऽम।तरः | यततू | दाम्ने अञ्जिऽभि ; | तन् । शुभ्राः | 

दधिरे । विस्क्स॑तः | वाधन्ते | विश्वम् ! अभिऽमातिनंग् | 
अप॑वत्मौनि | एषाम् । अनुं । सयते । पतम् ॥२॥ 

सायरु--गोमातरः गोरूपा भूमिमता येषां तेः मरतः श्रक्षिभिः रूपाभि. 
व्यद्छकेराभरणैः यत् यदा शुभयन्त स्वीयान्यङ्गानि शोभायुक्तानि कुर्वन्ति, 
तदानीं शुभ्राः दीप्ता मरुतः तनूषु स्वकीयेषु शरीरेषु विसकमतः विशेपेण रोचमा- 
नानलैकासन् दधिरे धारयन्ति । श्चपि च विश्वं सवेम् श्रमिमातिनम् शत्रुम् श्रष 
याधन्ते हिंसन्ति । एषां मसतां वानि मागोननुस्त्य धृतं क्रणशीलमरुदकं रीयते 
खवति। यत्र मरुतो गच्छन्ति वृष्टयुदकमपि तदसुसारेण त्र गन्छतीत्यथैः ॥ 
शंभयन्ते। संक्ञापूवेकस्य विधेरनित्यत्वात् लघूपधरुखाभावः} भ्रञ्जिभिः। 
“अब्ज व्यक्तिम्ररणकान्तिगतिषुः | 'खनिकपिकस्यस्ज्यसिवसिष्वनिस्तनिवनि- 
सनिप्रन्थिचरिभ्यश्चः (० 7-579) हति दपत्ययः | शुभाः । भदीप्री | 
स्फायितञ्चि इत्यादिना रक्। विरुक्मतः । विशिष्टा सक् विसक्। तदन्तो 
विरुक्मतः । मतुपि अयस्ययाष्िखिन पदत्वात् कुत्वम् । भत्वात् अशत्वाभावः। 
रीयते । “रीङ् लवणे । देवादिकः ।३॥ 

वेङकटमाधवः--परिनियै वै पयशे मक्तो जाताः" ति त्राणम् । यदा त 
श्रात्मानम्। मस्तः । श्राभरयैः । श्रलर्करुव॑ते तदा | श्रष्ेषु । कल्याणा मस्ता । 
विशिष्टदीप्िमतः सुवशं॑मयान् कवचान् । दधिरे । सर्वम् | शपुम् | श्रप्राधन्ते तथा । 
एषाम् । मागोन् । उदकम् । श्र । गच्छति । यप्र गन्छुति भवति तघ्नोदकमिति ॥९॥ 
4171, :-- ला) ६0€8€ 8018 ग © ८0 (ए) शव०ा॥) 108६1४९७ 
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वि ये भ्राजन्ते सुम॑खास कणिभः भच्यावय॑न्तो अच्युता चिदोजसा । 
मनोजवो यन्भररुतो रथेष्वा वृषव्रातासः पषतीरुगध्वम् ॥४॥ 

वि । ये | भ्राजन्ते । पुऽम्वासः | कऋष्टिऽभिः । प्रऽच्युवयन्तः | 
अच्युता । चित् । ओजसा । मनःऽजुव॑ः । यतत । मरतः | 

येषु । आ । वृष॑ञ्चातासः । पृषती; । अयुग्ध्वम् ॥४॥ 

सायराः--युमखासः शोभनयक्ञाः ये मरतः ऋष्टिभिः श्ायुधैः वि भ्राजन्ते 
विरोपेण दीप्यन्ते ते मरुवः श्रच्युता चित् च्यावयितुमशक्यानि दृढानि पवेता- 
दीन्यपि श्रोज्ता स्वकीयेन बकेन प्रच्या षयन्तः प्रकर्षेण च्याचयितारः प्रेरयितारो 
भवन्ति| उन्तराधः प्रत्यत्तकरतः | दे मरतः मनोजुवः मनोवद्धेणगतयः दृषत्रातासः 

वृष्टयुदकसेचनसमथेसप्सद््घात्मक्रा यूयं रथेषु श्रात्मीयेपु पषतीः । प्रषत्यः इति 
मरुद्वाहनानां संज्ञा एरपत्यो मरुताम् (नि० 1-15-6) षद्युक्ततवात् । प्रषद्धिः 

श्वेतमिन्तुभियैक्ताः मृगी: यत् यदा श्रा श्रयुष््ं ्राभिगुख्ये नियुक्ता भङृदवम् । 

तदानीं पर्वतादिकं प्रच्यवते इत्यथः ॥ सुमखास: । (सवै विधयच्छुन्दसि 
यिकहप्यन्ते, इति । (नम्ुभ्याम्ः इत्यस्य प्रवृत्त्यभवे बहुत्रीहौ पूवेपदप्रकृति- 
स्वरत्म्। श्रच्युता । शरच्छन्दसि बहुलं" 8्ति रलोपः । मनोजवः । जु इति 
सौत्रो धालुगत्यर्थः ] (कि्वचि' इत्यादिना किब्वीर्घौ । शयुरभ्वम् । युजिर् 
योगे । लुङि “धि च, (पा० ४{-2-25) इति सकारलोपः ॥४॥ 

मङ्कटमाधयः-- विभ्राजन्ते । ये । सुयशः श्रायुधेः। प्रच्यावयन्तः । श्रच्छुतानि । 
श्रि 1 पर्वतादीनि | ब्रहेन । मनोवेगाः। यदा| यूयं पुषद्रणीः। श्रवाः स्थेषु | 

्रायुध्वम् । वर्भिता गणो येषां ते दृषधराताः | तद्य तेपा मा्गमरुगच्छतीति ॥५॥ 

1171, पपा) एणप, चट ए0 कलप, 00 3176 धी 0 पाः 87६8785, 
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भ्र यद्रथैषु पूषतीरर्युग्वे बाजे अद्रिं मरतो रंहयन्तः । 

इतासस्य वि ष्यन्ति धाराश् चमषोदभि्यन्दन्ति भूम ॥५॥ 
प्र | यत् | सषु । पूतीः। अयुष्वम्। वाजे । अग्निम् । महत्; । 

हव॑न्त । उत । अरुषस्य । वि । स्यन्ति । धाराः । 

चऽहव । उदऽभिः। वि । उन्दन्ति । भूमं ॥५॥ 
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सायणः हे मर्तः पृषरतीः यत् यद्] रथेषु प्र ग्रयुग्वंप्रायुयुजतं । फि 
कुन्तः | वजे श्रस्ने निभित्तभूते सति श्रनि मेघं रहयन्त। वपेणारथ प्ररयन्तः । 
उत तदानीम् त्रस्षल ्ररोचमानध्य सूर्यस्य वेदुताम्तेवा सकाशात् वृष्ट युदक- 
धाराः भवन्तः बि ष्यन्ति विञ्चन्ति । विमुक्ताश्च धाराः उदभिः उदकैः चरमेव 
परिमितमल्पं चर्म॑ यथा श्रप्रयतनेन क्लैदयतै एवं भूम सवां भूमि ग्युन्दन्ति 
विरेषेणाद्रा कुवन्ति 1 र्टयन्तः । 'रष्ि गतौ" । वि ष्यन्ति । "वो अन्तकर्ममिः | 
दैवादिकः । श्रोतः श्यनिः' (पा० 1-3-71) हति च्ोकारलोपः;'उपसलगौत्सुनो- 
ति' ति षत्वम् । उदभिः। "पदम् इत्यादिना उदकशष्दस्य उदन्नादेशः। 
व्युन्दन्ति । “उन्दी क्लैदने'। भूम । श्ुपां सुलुक' इति भूमिशग्दात् उन्तरस्य 
भ्रमः आदेशः । द्रन्द्सं हस्त्वत्वम् ॥*॥ 

ेङ्कुटमाधवः-प्रायुर्ध्वम् । यदा | रथेषु । श्रश्वाः | वले सति | श्रद्निमपि। 
मस्त; । उस्ुपिन्तः। तदानीम् । दोप्तस्य मास्तस्थ गणस्य सकाशात् । धासः | 
पतन्ति | तेऽमी स्म् । भूमिं खल्वल्पपरिमाणम् । चरमेव | उदकैः । विषिधम् । 
केलेदयन्ति ॥५॥ 
कष :-- पर 0९1 ४०५ 04 »०६९् ६€ 8०४८६ 4८६7 0९०८ ४०४८ ८) १11०1, 
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11६ 8८८८4108 छ 1९५.(00786८) 7051} {७1{| ; 
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भा वो वहन्तु सतियो रघुष्यदो रघुपत्वानः प्र जिगात ब्रहि; 
सीदता बिखर वः सदस्कृतं मादयध्वं मरतो मध्वो अन्ध॑सः ॥१॥ 

आ । वुः । हन्तु | सप्तयः । रधऽस्यदः । एषरपवानः | प्र | 
जिगात । बाह्ऽभिः । सीदत । आ ` बृहिः | उर् | वः। 
सदः । कृतम् । मादयष्यम् । मरुतः । मध्यैः । अन्ध॑सः ])६॥ 

पायशः म्तः वः युष्मान् सप्तयः सपैशीलता श्वाः श्रा स्न 
अस्मकं प्रापयम्तु । कीदशाः सप्तयः! रुष्यद; लघु शीघ्रं र्यन्दमानाः। 
वेगेन गच्छन्त इत्यथैः । रधुप्नानः लघु शीध्रं पतन्तो गन्छन्ते। युयं भाष्टुभिः 
स्वकीयेदैरतेः श्रस्मभ्यं दातव्यं धनमाहस्य प्र जिगात प्रकर्षेण गच्छतत | 
दै मरतः वः युष्माक सदः सदनं बेदिलकणं स्थानं उर विस्तीणं कतम् | तत्र 
यद्रतीएं॑भहिः तत् श्रा सीदत तरिमिन्बर्हिष्युपमिशत । उपविश्य च 
मध्वः मधुरस्य श्रन्धसः सोभलक्षणस्यान्नस्य पानेन मादयष्यं तृप्र भवत। 
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रघुष्यव्ः । रघु स्यन्दन्ते हति रघुष्यदः । स्यन्दू प्रक्लदशे' । "किप् ष! एति 
किप् । “तनिदिताम्, इति नलोपः । कृदुत्तरपष्प्रकृतिस्वरसम् । रघुपल्वानः। 
(पतल गतौ" शन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते षति वनिप् । जिगात । "गा सुषौ । 
जीदोत्यादिकः। "जिगाति, (नि० 1-14-113) ति गतिकर्म॑सु पाठाद्र 
गत्यथेः । लोगमभ्यमबहुवेचनस्य "तद्ननप्ठनथनाश्च' ति तबादेशः । तस्य 
पित्त्वेन शित्वाभावात् ह हल्यघोः, इति ईत्वाभावः। सदः । श्रत कमि 
(पा० 1-3-46) इति विसर्जनीयस्य सत्वम् । मादयध्वम् । (मद् वृ्ियोगे' | 
चुराहिरस्ममेपदरी ।।६॥ 

प्कृन्दस्वामी-- ' सीदतं यरः | कमात् उच्यते । यत्मादुरं चि्तीणं बः 
युष्माकं सदः स्थान श्रर्माभि; कृतम् । भासाथ घ मादवध्वम् तर्प॑यतास्मान् है भरतः । 
मध्वो श्रन्धतः । चूतीयार्धे शत्र षष्ठी । पषठीनिर्देाशचाप्र एकदैशोनेति शोषः । मधुस्बादैन 

सोमलषणप्नेन मधुस्व्रख वा सोमक्षशणस्य भस्थैकवरेमेति ॥१॥ 

व्कुटमाधवः---प्र वशत । युष्मान् । श्रवाः } ज्ञधुगाभिनः । लघुपातिनः । 
प्रजिगातं च शपन् मराहुमिः । श्रासीदत च । बर्टिः | विस्तीर्णम् । स्थानम् । युष्माकम् । 
कूतम् । मधुसदशेन । षोमेन | मादयध्वम् ॥६॥ 
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तेऽवर्धन्त स्वत॑वसो मारिष्वना नाकं तस्थुपरं च्रिरे सद॑ः | 
विष्णुयद्दावदशेषणं मदच्युतं षयो न सीदकतधिं वरहिंषिं प्रिये ॥७। 
ते । अवन्त । स्वऽतव॑सः । मृहिऽलना । आ । नाक॑म्. । तस्थुः । उर । 

चत्रिरे । सद; । विष्णुः । यत् | ह | आवत् । वर्षणम् 1 मदऽ- 
च्युतम् । वयः | न । सीदन् । अधिं । बर्हि | प्रिये ॥७॥ 
पायशः-ते महतः श्रवधंन्त वृद्धि गताः | कीदशः | स्वतवसः | स्वाय 

भला: नान्यस्य क्यचिद्रलमपेकन्ते | बृद्धि प्राप्य च मिखिना मिन्ना' म्स्वेन ` 
नाफ स्वगेम् श्रा त्थः आस्थितदन्तः । सदः सदनं ~ च 
निवासाय उर विस्पीणं चक्रिरे यत् येभ्यो भशटयो यदर्थं वृषणं काम ¦ 
मदव्युतं मनस्य वृषम्य श्रासेक्तारं यकं विष्णुः १ श्रावत् विष्णुरेवागत्य 
ते मरुतः कयो न परिणो यथा शीघ्रमागच्न्ति ९वं शीघमागत्य पर 



३९ करीश भाष्यसंम्र्ः 

शरस्मदीये यके प्रये प्रीतिकरः सीदन् सीदन्तु उपविशन्तु ।। तेऽवर्धन्त । स्वरितो 
वानुदात्ते पदादौ! (पा० ₹1-2-6) इति एकादेशस्य स्वरितत्वम् । मद्िस्वना । 

भावप्रत्ययादुत्तरस्य श्राङो व्यत्ययेन नाभावः उदात्तत्वं च । यद्वा । युपा सलक 
इति श्रादेशो नकारोपजनश्व । तस्थुः | नाकमातस्थुश्च सदश्च विस्तीणं 
चक्रिरे हति चा्थभतीतेः "चादिलोपे विभाषा इति चतुध्यो लुक् । षत् । 
छान्दसो वतैमाने लख । व्रषणम् । (वा पपूरवैस्य निगमे" इति उपधादीवाभावः। 
मच्युतम् । मद् च्योततीति मदच्युत् । “व्युतिर श्रासेचनेः । शिप च दति 
किप् । सदिन् । लिये तैटि श्रडागमः ।॥५॥। 

प्कन्दस्यामी- पे मस्तः श्रवर्धन्त सर्वप्रकारं बृद्धि प्राः | स्वतवसः श्रारमः 
पसा: । मदित्वना स्वेन माहास््येन ! श्रा नाकं तस्थुः दिवं चास्थिता । सत्र उख चक्रि 
सद; स्थानमात्मनः । छ च विषुः । यश्चनामैपतत् | सप्तम्यर्थे षाघ्र प्रथमा । भरन्तं 
मत्वर्थो वा विष्णुशब्दः ) यज्ञे यक्तवान् घ। यजमानः । यत् यदा । हषब्दस्तु पदुप्रणः 
छ्मावत् तपयत । पणं मदच्युतं ईति स्यवतिगंतिकमां 1 वर्षितुम् सोकर च मदं भा 
गम्नू मरतः भस्दुगणं वेति } यदेति वचनात्तवे्यधराहार्यम । पदा पञचिणे द्रव सीद् 

सषम्ति महतः | प्रधिव्टिपि प्रिये प्रियस्य वेद्यं विस्तस्य गर्हिपि ठपरि | यक्ते यः 
यजमानो मर्त; वेया बर्हिषि भिषीदस्तीति ॥७॥ 

वेषुटमाधवः--ते । श्रव्धंन्त ]स्वबलाः 1 माष्ासमयेन । दिव च । श्रास्पिताः 
चिस्तीणंम् । श्रासनम् | चक्रिरे । यज्ञः | यदा] रक्तति। वर्वित्रारमर | शश्ुमदस्य 
च्पावकं मस्द्गणं तदा सोमे पातुं मर्तः प्रिये । ब्रहि | पर्िणः। एव) शी 
मारस्य } सीदन्ति ॥७॥ 
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शुरं दवेधुधुधयो न अग्भ॑यः शरवस्यवो न पृतनासु येतिरे । 
भयन्ते विश्वा सुना मरुद्वमो राजान इव त्वेषसंदद्मो नर॑ः ॥<८ 

द्यरःऽव । इत् । युय॑धयः। न । जर्मयः श्रवस्यवः । न | 
एतना । येततरे । भयन्ते । विश्य । सुर्वुना । मरुत्ऽभ्यः । 

राजानःऽव । वेपऽसद्याः । नर॑; ॥८।॥ 



करगृभाष्यस्रहः दै 

सायरुः--शत् त्येतत्ससुशचये । शराः वेत् शौयेपिता युयुत्सवः पुरुषा 
इव च युयुधयो न शत्रुभियुभ्यमानाः पुरुषाः इव च जग्मपः शीध्रं गच्छन्तो मरतः 
भरवस्यवो न श्रवोऽन्नमार्मनः इच्छन्तः पुरुषाः इवे एतनायु संग्रामेषु येतिरे प्रयतन्ते 
ृत्रादिभियुद्धे व्याभियन्ते | ताद्गोभ्थः मरुद्धयः विश्वा शवना सर्वाणि भूत- 
जातानि भयन्ते विभ्यति । ये नरः बृष्टयादेर्नेतारो मरुतः राजान देव राजमाना 
सृपतय ष्व व्ेषसंदशः दीप्रसंदशेना उग्ररूपतया द्रष्टुमशक्या भवन्ति तेभ्य 
इत्यथैः ॥ युयुधयः | युध संग्रहे" | मारगमदहनजमः' स्यच “उत्सग॑श्छन्दसि' 
(पा० 1-2-171-2) इति वचनात् किन्भ्रत्ययः । लिङ्वद्भावात्। द्विभ. 
वादि | कित्वात् गुणाभावः । नित्त्वादाद्युदात्तत्वम् । जग्मयः । तेनेव सूत्रेण 
किन्प्रत्ययः | गमदनेत्यादिनोपधालोपः। स्थानिव द्धावाद्ठिमीवादि | श्रवस्यवः श्रव 
इन्छति श्रवस्यति, 'क्याच्छन्दसि' इति उभ्रत्ययः। येतिरे । यती प्रयलने' | छन्दसि 
लुडलङ्लिटः' ति वतमाने लिद् । भयन्ते 'निभी भये" } बहुलं न्वसि! इति 
शपः छोरभावः। प्वेषसंहशः !स्विष दीपरौ । पचाद्यच् । (शिर प्रकणे | 
संपूर्वीदसमात् संपदादिलक्षणो भावे किप् । बहुप्रीष्ौ पूवेपदभ्रकृतिस्वरस्वम् ॥न)। 

स्कन्द्स्वामी-- शरा इव इति इवशब्दः श्वस्स्युपमार्थ॑स्य सम्पतयर्थे प्रमोगः' 

(पा, ८11-31) इति पदपूरणः । शुराः मरुतः । घथवा शूरा इृ्युपमानश्ुतेरपमानो- 

पमेयसाधारफयमाध्या्षरः । शूरा रव जेतारः | यथा श्चरा मुष्या नियमेन श्धरणां जेतारः 

पव॑ मस्त इति । युयुधयो न जग्मयः यथा च चुद्धशीक्ता सयष्माः श्रन् प्रति गमनशीक्ला 

एषं मस्त । प्नवस्यवो न । भ्रवोऽन्नं धनं कीरतिर्वा, सत्कामाः प्रवस्यवः । यथा च श्रवस्यवो 

मनुष्या; पएषं मर्तः । पृतनासु संग्रामेषु येतिरे प्रयत्नं कुवन्ति । किं च भयन्ते विभ्यति पिधा 

भुषना सवांणि भूतानि मस्य: | किं च राजान दव । था नित्या्ङृतशारीरस्वाद्राजान 

पूवं मर्तः । स्वेषरन्टशः दीप्तकशषनाः । उञ्ूवलरूपा इति । नरा मनुष्याकाराः ॥<॥ 

वेक्ुटसाधक्ः--श्एरा शव । योद्धारः 1 गच्छन्तः शम्यः । प्रनमिच्छमानाः । 
हव । युद्धेषु । गच्छन्ति । द्वितीयो नकारः पूरणः । बिभ्यति | च । विश्वानि मुबनानि | 

मर्द्धयः । राजान इवालक्षकृताः । दीप्तसन्दशंनाः । नेतारः ॥८॥ 
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६४ जागूभाष्यसग्रहः 

त्वष्टा यद्रजरं सुङ्खतं हिरण्ययं सहस्रभृष्टिं स्वपा अव॑तंयत् । 
धत्त हृनट्रो नर्यपांसि कतैवेऽधन्ृत्रं निरपामोभ्नदणैवम् ॥° 

चष्ट | यत् । व्रम् । ठुऽकतम् । दिरप्यय॑म् । सदलरशरषम् । स् 
अपरः 1 अवर्तयत् | धत्ते । इन्द्र; ¡ नरि । अपौक्षि | करव । 

अह॑न् । व्रम् । निः । अपाम् । ओौग्जत् 1 अणैवम् ॥९॥ 

पायरः--स्वपाः शोभनकमौ ल्ट विश्वनिमाता यद्रजम् श्रवर्तयत् 
प्रस्यगमयत् दन्तवानित्यथः | कीदृशम् । सुतं सम्यङनिष्पादितं र्यं सु 
मयं सष्टसमिम् छनेकाभिः धाराभियक्तम् । तष्टजरम् इन्रः धत्ते धारय 
किमथंम् नरि। छत्र सृख॑वन्धात् यृशब्देन संप्रामोऽभिधीयते ] संमामे श्र 
शबरुहननादिल्षणाति कर्माणि कर्मैव कतुम् । एवं धृत्वा तेन वज्रेण वृत्रं घर 
दकस्यावरकम् श्रणंवम् श्रणंसोदकेन युक्तं मेघम् श्रदन् अवधीत् । अपां 
निशद्धा पश्च सः निः श्रीन्जत् निःरोपेणाधोमुखमपातयन् प्रचृ्टा अकरं 
त्यथः । सुकृतम् । सुपरवीत् करोतेः कमणि निष्ठा । भातिरनन्तरः इति 
्रकृतिस्वरत्वम् । दिरण्ययम् । दहिरए्यशब्दादुत्तरस्य मयटो मकारस्य ' 
'ऋःज्यवारूय ०" इत्याद्) निपात्यते । स्वपाः । सोमेनसी श्रल्लोमोपसीः ट्य 
पददयुदात्तत्वम्। कतेवे। पुमर्थं सेसेन् इति करोतैः तवेन््रत्ययः । श्र 
क्रियाग्रहणं कतेन्यम्' इति कमणः सम्प्रदानत्वात् चतुध्यै्धं पष्ठी । 'ॐ8ि 
ति विभक्तेरदात्तत्वम्। श्रौष्जत्। 'उभ्ज श्यावे" ¡ श्रवम् | श 
लोपश्च" (का० ५-2-109-2) ति म॑त्वर्थायो वः सलोपश्च ॥६।] 

स्कन्दस्वामी--तवएा देवशिष्पौ | यत् स्यत्ययेनात्न नपुंसकता । य॑ व 
सुकरम् । हिरप्ययं हिरयमग्रम् । सष्टलभृष्टिम् । शरषटयोऽतरश्रय उच्यन्ते । सदसा 
स्वपाः सुकमाँ श्रवतेयत् 1 शुदोऽप्ययैः सोपसरगा्था द्रष्य; । निरवर्तयत् छृतबा 
यच्छब्दश्रुतेस्तच्छन्दोऽध्याहतंग्यः । तद्धत्ते दसो नरि। गण॒पेक्तं चैकवचनं न 
मर्दगणे 1 मनुप्याफाराणा मरसतोगणस्य वञ्नमिन्धऽषयतीति | किमर्थम् | उच्यते । 
कतने बरृत्रवध(दीनि कर्माणि कतुम् । भर्पितेन च तेन श्रद्न् श्र्ं हन्ति मेधं मस्दूग 
हत्वा च निरामीब्जत् | निस्विप ``" “"श्रयवा श्रपामिति दितीयं षष्ठी | 
राजेव } वृतरोदशन्तगता श्रो सुं मति गमनाय नियमेन क्रजूककरोतीति | श्र्णवम् | पर 
विशेषणम् ] उदकषम्तं मेधम् ॥६॥ 

ेङ्कटमापवः-- तशा । यत् । श्रायुधम् । स्तम् । दिरए्यालश्छर 
सदसपारम् । सुकमेनदराय । समप॑यामास । तं बञ्जमधारयत् | रन्ध; | मेतरि | 
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गणे सष्टायभूते सति । फमाणि । करतुम | बष्रम् । श्रन् दस्वा च | श्राम् । शर्वं 
मेधम् । निजघान ॥६॥ 

41111, :-~ ५४ [1९1 {11€ ८16४८ ग ४85५ 08 ६प्वााथ्व् ६1€ ९111118९) 
(¬014८॥, 110 प्87व-६प६९् पणार 001४, 
[पवद ८३१५९८8 1६ ८0 ए्टर्प0वप प्रह ]$ वद्ट्व अ {€ अद्फ एधा, 
पव 01८८्व् ०६४ ध[€ 5ध्टछा) 01 ५०६९ 

ऊर्वं तुनुदरेऽवतं ते ओजसा दादृहाणं विद्विमिदुविं पपैतम् । 
धमन्तो वाणे मर्त॑; सुदानवो डे सोम॑स्य रण्यानि चक्रिरे ॥१०॥ 

ऊर्ध्वम् । नुनुद्र । अवतम् । ते । ओजा । दटृहाणम् । चित् । 
विभिदु : | वि । पर्वतम् धर्म॑न्तः । वाणम् | मरुतः | सुऽ- 

दानयः | मदे | सोमस्य । रण्यानि । चक्रिरे ॥१०॥ 
पायणः-" “` ' "ते मरुतः श्रवम् । श्रवस्तात्ततौ भवति एति अवतः 

कूपः । कूपनामसु च वतः अवटः (नि० 7-23-7) इति पठितम् । तम् 
ऊषरम् उपरि यथा भवति तथा श्रोजत्रा स्वकीयेन घतेन नुनुदे प्रेरितवन्तः 
उत्खातवन्त इत्यथः । एवं कूपमुत्वाय ऋषेराश्रमं प्रति नयन्तः मस्तः मार्गमध्ये 
दददाणं प्रवृद्धं गतिगिरोधकं पर्व॑तं चित् पवेवन्तं शिलोचल्चयमपि बि त्रिभिदुः 
पिरेषेण॒ बभञ्जुः | सदानवः शोभनदानास्ते मरतः वाणं शतसंख्याभिः तन्त्रीभि- 
युक्तं वीणाविशेषं धमन्तः वादयन्तः सोमस्य. मदे सोमपानेन षं सति रम्पानि 
सतुत्यानि रमणीयानि धनानि चक्रिरे स्तोतृभ्यः कृवेन्ति । सुतुद्रे शष प्ररणे' । 
लिदि दरयो रे इति रेआदेशः। ददृहाणम् । टह ददि षृदधी' | लिटः कानच् 
धमन्तः) ५५मा शब्दाभिसंयोगयोः। 'पाघ्रा०' त्यादिना धमादेशः। वाणम् । श्रण॒ 
रण वण शब्दा्थाः' । कमंणि घनम्| 'कषौत्वतः' इत्यन्तोदात्तत्वम् । रण्यानि । 
र्णतेभोवे "वशिरस्योरुपसंख्यानम्' (पा० 111-3-58-1) इति प् । ततः 
(भवे छन्द्सि' इति यत् । "यतोऽनावः" इत्यादयुदात्तत्वम् ।1१०॥ 

स्कन्दस्वामी-- ऊध्व सन्तं मेषं नुदन्ति परेर्यम्ति । श्रवत श्ववपतितं भधोगतम् । 
भधोमुखभिति यावत् । भ्रथवा अवत इति दुपनाम । तस्साष्सयाश्वा्न तदूस्यपदेशः । बहूदक 
रादि सा्श्येन कूपस्य मेघम् । ऊर्व प्रेरयन्ति किपन्तीति । ते मस्त; श्रोजपा स्वेन 
धलेन | दाहद्ाणं चित् श्रस्यन्तं दठीभवन्तमपि । श्रतिष्डमपीष्य्थः | पिभिवुः विभिन्दन्ती- 

ति । पषतं मेघं शिलोस्चयं घ! । धमन्तः | ध्मा शण्दरिनिसंयोगयो; | शब्युवन्तः | उरुषा- 
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र्यन्त इति । वाणं शब्दं | महान्तं शब्दं कुर्वन्त इव्यर्थः । मरुतः सुदानवः शोभनदातारः । 

ईद्शान्यान्यपि मदे सोमस्य | मदे इति धयस्य च भावेन भावलक्षणम्! (पा० 11-35-37) 
ह्येवं सप्तमी । तच्छतेश्च लक्तणभूतक्रियाथोम्याध्याहारः । मदे सोमस्य प्राप्ते । सोमेन 

मत्ताः सन्त इति | रएयानि रमणीयानि कमांसि चक्रिरे कुवन्ति ॥१०॥ 

वेङकटमाधवः--कूपम् । दूरस्थम् । मरुतः बलात् ¡ कः शिलोच्चयम् } च । 
बिभिदुः | यो मार्गस्य नियोधक् ब्रास्मौयम् ! वार्वा च | धमन्तः । मस्तस्तवमी | 

सुदानाः । सोममत्ताश्च | रमणीयानि | चक्रिर एवंविधानि कर्माणि | शोषमुत्तरया 
वद् ॥१५०॥ 

112. :--ए8 लाए 0 टा ६१६१ एप90द्व् € पटा] 21४. 

{द्द् 10४८ 2507व€7 {€ ए0८[ (ला०्पर्तव) {0 फट ण्ट 57072. 

2101128 {07६0 तला ४01८९, € 8000६८05 202४5 लक ६व्, 

फ४ 011 वप्र 2 60702, तटा 6107105 १६९८5. 

जिष्यं॒उनुद्रेऽवंत तया दिशासतिञ्चन्युत्सं गोत॑माय तृष्णजं । 
आ गच्छन्तीमवसा चित्रभानवः कामं विप्र॑स्य तषयन्त धामभिः ॥१ १५ 

जिह्नम् । नुनुदे । अवतम् । तय । दिखा । असिंन्चन् । उत्स॑म् 1 
गोतमाय । तुष्णञऽजै । आ । गच्छन्ति । ईम् । अव॑सा | चित्र 

मानवः | काम॑म् । विप्र॑स्य । तर्षयन्त । धाम॑ऽभिः ॥११॥ 

सायर--मरुतः श्रवतम् उद्धृतं क्रप॑यस्यां दिशि ऋषिवेसति तया 
दिशा जिह्म वक्रं तियेञ्चं नुनुदे प्रेरितवन्तः। एवं कूपं नीत्वा छष्याश्रमेऽ- 
वस्थाप्य तृष्णजे तृषिताय गोतमाय ऋषये तदथेम् उस्सं जलप्रवाहं कूपादुष्ुधृत्य 
श्रसिञ्चन् अह्ावेऽवानयन् । एवम् द्म एनं स्तोतारग्रषिं चित्रभानवः तत्समीपं 
प्ाप्तुवन्ति । प्राप्य च विप्रस्य मेधाविनो गौतमस्य कामम् अभिलाषं धामभिः 
आयुषो घारकेरुदकेः तर्ष॑यन्त श्रतर्पयन् । तया । "न गोश्वन्त्सावव्णः इति सावे 
काचः" इति प्राप्रस्य विभक्तेरुदात्ततवम् । तृष्णजे | “चिंतृषा पिपासायाम् | 
“स्व पिवृषोनेजिङ् (पा 71-2-172) प्रत्ययाद्य॒दात्तत्वम् । पदकारस्य शाकल्यस्य 
त्वयमभिग्रायः ¦ मन्येष्वपि दृश्यते इति टदशिप्रहणात्् केवलादपि जनेड 
त्ययः । कृष्णा जाता यस्य सः तथोक्तः । "ङ्यापोः संज्ञाच्छन्दसोबैहुलम्' 

इति हस्वत्वम्। बहुत्रीहौ पूवेपदभ्रकृतिस्वरत्वम्। धामभिः | दधातेः श्रातो 
मनिन् इतिं मनिन् ॥११॥ 
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स्कन्दस्वामी --~ `" जिय कुटिलं मेधम् | श्रन्यस्यां दिशि ज्यवस्थि्तं सन्त. 
मिति | त द्मवतं तया । प्च्छुशब्दभरतेर्योग्या्थ॑सम्न्धो यच्छुष्दोऽध्याह्तष्यः | यय 
गोतमो व्यवस्थितस्तया दिशा । नुष्वा श्रसिश्चन् कारितवन्तः उस्म् | कुपनामैतस् कप- 
सर्शं मेषम् | फिमथमू | उच्यते । गोतमाय तृष्णजे । 'स्वपितृजेनजिष्' (पा० 111-2- 
172) ए्येवं साधुकारिणि नजिषटः । सुष्ठु तृषितस्य मम गौत्तमनाम्नः श्रपेरर्थायेति | फं च 

श्रागच्छुन्ति यक्षान् प्रति ६म् एते श्रवता तर्पशेन पालनेन घा निभित्तेन | धात्मानं पप. 
थित यष्टृन् पालयतु वेति । चिच्रभानवेः विचिच्रवीप्तयो मरुत; । श्रागस्य च कामम् स्छ 

विप्रस्य मेधाविनः यष्ठुः हतोतुश्च | तप॑यन्त तप॑वन्तीति | धामभिः धीयन्ते तानीति धामानि 

धनात्यत्राभिप्रेतानिं | तैः | श्रवा धामानि स्थनानि। दह च पत्र च लो अभिप्रेतैः 
स्थानेरिति ॥११॥ 

तेकृटमाधवः--जिद्॒ति्य्नमिप्यथो नोदनं प्रेरणं स्मृतम् । 
वूं तया दिशा यध्यां स्तोता वस्तति गोतभः ॥ 
स्थापयित्वाथ त॑ कूप कृत्वाऽऽश्शावं समीपतः । 
उदसिस्च॑श्च तं कुपं गोतमाय पिपसवे॥ 
द्रागच्छन्स्येनमवसा मरुतश्िवित्रदीप्तयः | 
पुरस्तात् प्रादुरभवन्. `रृणायंमथ खयम् ॥ 
श्रथ मेधाविनस्तस्य कामं तेधारफेजलैः । 
श्रत्॑यन्धरचोररथः कमेकेरिस्थमुदीरितः ॥११॥ 

1¶0 ,--{11€४ 0151९ ६6 ए६[] (लठपर्व) १4८181६ (013 ४४8१, 

111६ {0०५९ 0प् ६€ 57118 ६0 ६1€ {11780 (01818, 

1'1€ 741८5 ८1 एप्प] अधातय 80010411 1117 = 1८1 0617, 

{1९४ 11 ६९17 0 रा ४१४5 58 (181९ ८1९ ९5176 7 ६1८ 58 ९, 

ग्न 

य्। वः शभ शरमानाय सलि तरिधातूनि दाञ्युषै यच्छताधि । 
अस्मभ्यं तानि मरतो वि यन्त रथिं नो धत्त वृषणः सुवीरम् ॥१२॥ 

या | वः | श | रादामानायं । सन्ति । त्रिऽधातनि | दाशर । 
यच्छत् । आध | अस्मभ्यम् । तानि । मरुतः । षि । यन्त् | 

रयिम् । नः । धत्त । वुपरणः | सुऽबीरम् ॥ १२॥ 

सायशः--हे मरुतः वः युष्माकं संबन्धीनि या यानि शमं शमीणि 
सखानि गृहाणि वा । कीदृशानि त्रिधातूनि ए्रथिव्यारिषु त्रिषु स्थानेषु श्चवस्थि- 



८ भरगभाष्यसंग्रहः 

तानि शशमानाय युष्मान् स्तुत्तिमियेजमानाय दातु संपादितानि । पूष 
लक्षणानि शमीणि यानि सन्ति यानि च दाशे हविदत्तवते यजमा 
ध्रधियच्छुत श्रधिकं प्रयच्छथ; हे म्तः तानि सवोणि शमांणि श्रस्मभ्यं वि 
विरोषेण प्रयच्छत । किं च हे वृषणः कामानां वपेयितारो मरुतः नः स्मः 
सुवीरं शोभैर्वरि; पुत्रारिभिरयुक्तं रथिं धनं धत्त दत्ते । या } 'शश्छ॑न्दसि वहु 
इति शे्लोपः । शम॑ । सुपां सुलक्' इति जसो लक् । शशमानाय । (शश 
गतौ । ताच्छीलिकः चानश् । यच्छत । दछन्दसे लङिः घटल छन्वस्यर 
योगोऽपि" इति श्रडभाबेः । यन्त । यमेर्लादि । बहुलं छन्दक दृति शपो ह 
"तप्ननप्रनथनाश्च' इति तस्य तबादेशः । श्रतस्तस्य पित्त्वेन डिन्त्वाभावात् " 
दात्तोपदेशः' इत्यादिना श्रतुनासिकलोपौ न भवति । प्रपणः | धवा पपु 
निगमे, इति उपधादीर्षाभादः | सुवीरम् । बहुत्रीौ 'वीरवीयौं 'व' प्युत्तर 
शुदात्तत्वम् १२ 

सकन्दस्वामी--यानि वः युष्माकं शमं शर्माणि सुखानि गायि वा । शशम 
माशतिरच॑तिकमांयम् । ताष्डील्ये धार शानधप्रस्ययः | स्मुतिकरणणशीलस्य श्रथाय | स 

त्रिधातूनि । धीयन्ते प्राणिनां देहेष्विति धातनः अम्नरसाः | तैः पेवमयुष्योपभोग्येः 

रप्युपेतानि त्रिधातूनि । यर्छुष्वात्तष्छुब्दाध्य-हारः | तानि दाशुषे भन्यस्मे श्रपि यज 

यच्छते दत्त । श्रधि श्रधिशब्बु्मु 'शधिपरी श्रनर्थकौः (पा० {-4-93) व्येवं 
प्रवचनीयः; पदपूरणः । न फेषल्ताय दष्टे ] किं तहिं | श्स्मम्यम् रपि कानि हे 
वियन्ते विषिधं धत्त । रथिं धनं च नेः श्रस्मभ्यम्। धत्त पृष्रण्; वर्षितारः। 
भोभतेर्वरिः पुत्रः पौपरश्ोपेतम् ॥१२॥ 

ेङ्कटमाधवा--यानि | युष्माकम् । गहाशि 1 स्तुथते । सन्ति] त 
्रिच्छेदिष्काणि । यजमानाय श्रधिगच्छुत | श्रस्मम्यम् । तानि] मर्तः ] विवि 
गच्छत | रयिं च । न. । धत्त । वृषणः । सुपुत्रम् ॥१२॥ 
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त्स ऋषिः । सूया देवता । व्रिष्टप् छन्दः | 

चित्रं ॑देवानामर्दगादनीकं चश्भित्रस्य॒वर्णस्याग्नेः । 
भाप्रा चावाप्रथिवी अन्तरिं सु आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 



कगृभाष्यसग्र्टः ४६ 

चित्रम् । देवानाम् । उत् । अगात् । अनीकम् । वश्; । भित्र । 
वरुणस्य । छन्नेः । आ । अप्राः | चावा्रथिवी इतिं । 
अन्तरिक्षम । सूयः । आत्मा । जग॑तः । तस्थुषः । च ॥१॥ 

सायणुः-देवानाम् दीव्यन्तीति देवा रश्मयस्तेपाप्, देवजनानामेव वा 
श्रनीकम् तेजःसमूष्ुरूपं चित्रम् ्राश्चयेकरं सूय मण्डलं उदगात् उदयाचलं 
पराप्तमासीत् । कीदृशम् ¢ मित्नस्य वशस्य श्रमैः च । उपलक्षणमेतत् । तदुप- 
ल्तितानां जगतां चज्ञुः प्रकाशम्, चक्ञरिन्द्रियस्थानीयं वा | उदयं प्राप्य च 
ध्रावापृथिवौ दिवं प्रथिवीमन्तरित्तं च श्राप्राः स्वकीयेन तेजसा श्रा समन्ताद्- 
पूरयत् । दैटर्भूतमण्डलान्तर्र्ती सूर्योऽन्तयीमितया सर्वस्य प्रेरकः परमात्मा 
जगतः जङ्गमस्य तस्थुषः स्थावरस्य च श्रासा स्वह्पभूतः । स दहि सवस्य स्थावर- 
जङ्गमात्मकस्य कायंवगेस्य कारणम्| कारणाश्च कार्यं नातिसिव्यते । तथा च 
पारमर्ष सूत्रम्--'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिम्यः' (न्े० सू० 1-1-14) इति | 
यद्वा, स्थावरजङ्गमात्मकस्य सवस्य प्राणिजातस्य जीवात्मा । उदिते षि सूर्य 
म्रतप्रायं सर्वं जगत् पुनश्चेतनायु क्तं सदुपलभ्यते । तथा च श्रयते--“योऽसौ ध ० तपन्नुदेति स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायोदेति' (त° ्ा० †-14-1) इति । 
श्राध्राः} श्रा पूरेः (धा० 751) लङि पुरुषव्यत्ययः | श्रदादित्वानछपो 
लुक् । जगतः । "मेदे चः (111-2-178-3) इति क्विप् द्विवैचमं च । शमः 
क्वौ (*1-4-40) इत्यनुनासिकलोपः । तस्थुषः । ति्ठतेतिंटः क्वसुः । दिव॑च- 
म् । श्शषू्वाः खयः' (भ\-4-61) षष्ठपेफवचने "वसोः सम्भरसारणम् (ण-4- 
131) ति सम्प्रसारणम् । धातो लोप इटि च' (1-4-64) इद्याकारलोपः | 
'शासिवसि०ः इति (*11-3-60) षत्वम् ॥१॥ 

ेङ्कुटमापवः-- चायनीयम् । देवानाम् । उदगात् । श्रनीक सश्ुः; श्रादिष्य 

हि सर्वे देवा वक्षन्ति तदिदम् । मित्रघ्य । वरणस्य । श्रग्तेः । प्रकाशमपि षा चुत । 
श्रापूरय । दवापृथिव्यौ च । भर्तरि च मष््वेन । सूथः । श्रात्मा । जन्गमध्य । 
प्थावरस्य च जीवभूतः ॥१॥ | 
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सूर्यौ देवीमुषसं रोच॑मानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात् । 

यत्ना नरो देवयन्तो युगानि षितन्वते प्रतिं भद्राय भद्रम् ॥२॥ 

सूः । देवीम् । उषसम् । रोचमानाम् । मयः | न । धोपाप | 

अमि । एति ¦ पर्चात् । यत्र | नर॑ः दरवृऽ्यन्तः । युगानि । 

विऽतन्वते । प्रति । मद्राय॑ । द्रम् ॥२॥ 
सायर सूर्यो देवीम् दानादिगुणयुक्तां रोचमानाम् दीप्यमानाम् उ‹ 

प्रचादभ्येति उषसः प्रुरभावानन्तर तामभिलदय गच्छति । तत्र दृष्टन्तः- 
मर्थो न योषाम् । यथा कश्चिन्मनुष्यः शोभनावयवां गन्दन्तीं युवतिं क्षियम् 

यष्टुभिच्छन्तो नरः यज्ञस्य नेतारो यजमानाः । युगानि । युगशब्दः कालवाची 
तेन च तत्र कतैव्यानि कर्माणि लद्यन्ते ] यथा दशंपूणेमासाविति । श्रिष्टोतर 
दीनि कर्माणि । वितन्वते विस्तारयन्ति | यदा देवयन्तः देवयागा्थं धघनसात्म 
इच्छन्तो यजमानपुरुपा युगानि दलावयवभूतानि कपेशएाय वितन्वते प्रस 
र्यन्ति। तासुषसमनुगच्छतीव्यथैः । एवंविधं भद्रम् कल्याणं सूयं प्रति भद्रा 
कल्याणएरूपाय कर्मफलाय । स्तुम इति गोपः । यद्रा देवयन्तः देवकामा यजम- 
युगानि युग्मानि भूत्वा पत्नीभिः सद्िताः सन्तो भद्र कल्याणमम्निष्टोत्रादिकं क: 
भद्राय तततपफला्थं भ्रति प्रसेकं यस्याभुषसि प्रयृत्तायां वितन्वते विस्तारयन्ति 
मयैः ङ् प्राएत्यागे' (धा० ४-119) । छन्दसि निष्टक्ये०' (1-1-19 
त्यादौ यसरत्ययान्तो निपात्यते | "यतोऽनावः (1-1-273) दत्य 
दात्तत्वम् | थुगानि । युजेः कर्मणि घन् | ध्युगाशब्दः कालविषपे र्थादुपकरः 
वेः इत्युज्छादिषु (४-1-160-157) पाठाू गुणाभावोऽन्तो दात्तस्वश्च 
बितन्वते | (तनु विस्तारे" (धा० श7{-1) । (तनादिकनूभ्यः उः' (111-!-79) 
'स्' (11-1-4) ति योगविभागात् तिजोपसगंस्य समासे घति (समासस्य 
()-1-223) द्रत्यन्तोदात्तत्वम् ॥२॥ 

पकटमाधवः--पूयः । देवीम् । उषसम् दीप्यमानाम् | मनुष्यः । व 
स्प्रियम् | पश्चात् । श्रधिगच्छुति | यध्यामुषरसि | मतुष्या; | देवान् कामयमाना 
च्रगििशेत्रादीनि कमीणि) प्रतिनितन्वते। भद्रं च। भद्राय कुर्बनिति यद्या कप्रंणाः 
युगानि युञ्जन्तीति ॥२॥ 
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मद्रा अश्वां हरितः सूयैसखय चित्रा पतगा अनुभासः । 
नमस्यन्तं दिवि आ पृष्ठमस्थुः परि धावाप्रथिवी यन्ति सथः ॥२॥ 

मद्राः । अर्वः । हरतिः । सूथैस्य । चित्राः । एतऽवाः | अनुऽ- 
माधांसः । नमस्यन्तः । दिवः । आ । पृष्ठम । अस्थुः | 

परि । चावपरथिवी इति । य॒न्ति । सथः ॥२॥ 

तायरः- भद्राः कल्याएाः श्रश्वा एतमा हस्येतदुभयमश्वनाम । तत्रं 
क्रियापर योजनीयम् । अश्वाः तुरगा व्यापनशीला वा हरितः हतौरः चित्राः 
दिचित्रावयवाः श्रनमाय्ाषः श्चनुक्रमेण स्व॑ः स्तुत्या मादनीयाः । एवभ्भूताः 
सूर्यस्य एतम्बाः श्रश्वाः । यद्वा एतं गन्तव्यं माम॑ गन्तारोऽश्ाः । एतं शबलबणं 
वा प्राप्नुबन्तोऽन्धाः । नमस्यन्तः अस्माभिन॑मस्यमानाः सन्तो दिवः श्रन्तररि्स्य 
ष्ठम् उपरिप्रदेशं पूवेभागलक्षणम् श्रा तस्थुः श्रातिष्ठन्ति । यद्रा: हरितो रस- 
ह्रणएशीला रश्मयो भद्रादिलक्षएपिशिष्टा दिवः प्रष्ठं नभस्थलम् श्रातिष्ठन्ति । 
श्रस्थाय च द्यावापृथिवी द्ावाप्रयि्यौ थः तदानीमेद, एकेनाहा परियन्ति परितो 
गच्छन्ति, व्याप्तुवन्तीत्यथेः । भ्रश्वाः । शरश न्यप्री' (धा० ५-18) । श्रिष्रुषि' 
(उ० 1-151) इत्यादिना क्वन् । एतग्वाः । इण तौ! (धा० 1135) । श्रसि- 

हसि० (३० 111-96) शस्यादिनां कर्मणि तनप्रव्ययः। गमेरीणादिको भावे 
वप्रत्ययः । पतम् एतन्यं परति श्वो गमनं येषां ते तथोक्ताः । बहुप्रीह्टौ पृथेपद- 
प्रफतिस्वरत्वम् । श्रनुमाधासः | "मदि स्तुता (धा० 1-13) । श्रस्मारए्यन्तात् 

"श्रयो यत्" (1-1-97) । व्यतोऽनावः' (*1-213) इत्याद्युदात्तत्वम् । नम- 

स्यन्तः | (नमो वरिवः 1;-1-19) इति पूजार्थे क्यच् । व्यत्ययेन कमेणिं कते- 
प्रत्ययः | शस्थुः । तिष्ठतेश्छान्दसो वतेमाने लङ । गातिस्था (1-4-77) इति 
सिचो लुक । तः (11-4-110) इति मेजस् ॥(३॥ 

ेङ्कटमापवः--भद्रा श्रश्वाः | मजनीयाः । श्रश्राः । दरिक्नामधेयाः । सूयैस्य । 

चित्रवयौ; । एतम्वा हति चाश्वनाम | सत्याम् श्रतुमोदनीयाः । प्रहवीभवन्तः । दिष्, । 

षटस्यानीयमादित्यम् । श्रात्युस्ततः । धावापृभिव्यौ । परिगच्छन्ति । स एव ॥२॥ 
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तत् सुरथस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोविंतर्तं सं जभार । 

गददयक्त हरितः सधस्थाद् आद्रा्ी वासतस्तरुते सिम्म ॥४॥ 

तत् । सूर्यस्य । देवुऽतम् । तत् । महिम् । मध्या । करतीं: । विऽततम् | 

सम् । जमार । यदा । इत् । अयुक्त । हरितः । सभऽस्थात् | 

आत् । रात्र वास॑ः | तनुते । सिमस्मै ॥५॥ 

स यशुः--र्वप्य स्वः , -धादित्यस्य तद् देवम् दशरत्वं स्वतिन्त्यर्मि 
यावतत् | मत्वम् महत्त्वम् मादरात्म्यश्च तदेव | तर्छग्वश्रुते येरघुव्दाभ्याह्टारः 

यत् कतः । क्मनामैतत् । प्रारव््रपरिसम प्रस्य कृत्यादिलक्तशस्य कमो मध्य 
मध्ये, ्रपरिसमाप्न एव तस्मिन कमशि, विततम् विस्तीणं स्वकीयं ररि 
जालम् संजभार श्र्माज्नोकात् रथात्मन्यपसंकरति । कमेकरश प्रवृत्ते कमपि 
समाप्तमेव विस्जत्यसतं यन्त॑ ?.* ;¡ । ईंटशं स्वातन्त्र मद्िमा च सूयेत्यति 
रिक्तस्य कस्यास्ति १ न कस्यापि । सूयं एवेशं स्वातन्त्य॑ मष्िमानं चावगादते 
श्मपि च| इदिप्यवधारणे | यदा >: यस्मिन्नेव काले हरितः रसष्र्णशील 
स्वरश्मीन् हरिद्रणनन्धान् वा सस्यात् सदस्थानात् , श्स्मात् पार्थिवाह्लोकात् 
श्रादाय प्रयुक्त छ्न्यत्र संयुक्तान् करोति । यद्रा, युजि: कंवलोऽपि विपृवाथ 
्रषटन्यः । यदरैवासौ स्वरश्मीन् श्रश्वान् वा सधस्थात् सह् तिष्ठन्त्यस्मिन्निति 
सधस्थो रथः तस्मात् श्रयुक्त अमुश्चत्। श्रात् अनन्तरमेव रात्री निशा वासः 
श्रार्छादृयिव् तमः सिमक्षौ । सिमशब्दः सवेशब्दपर्यायः | सप्तम्यर्थे चतुर्थी । 
सवसिमिन् लोके । तनुते विस्तारयति यद्रा वासो वासरम् श्रुः; तत् सव॑स्मा- 
दस्माह्लीकाव्पनीय रात्री तमस्तनुते "`" ॥। महित्वम् । "मह् पूजायाम्! (धा० 
-716) ! श्रौणादिक इन्-प्रत्ययः "तस्य भावस्त्वतलौ" (*-1-119) । मध्या | 
मध्यशब्दात् सप्तम्येकवचनस्य सुपां सुलुक् (*1--39) इति उदेशः। 
कर्ताः । करोतेस्तो सुन्-परत्ययः। विततम्। विपुर्वात्तनोतेः कर्मणि निष्ठा । 
उदितेन फवाप्रत्यय इटा विकल्पनाद् प्यस्य विभावाः (४:1-2-15) एतीद्- 
प्रतिषेधः | "गतिरनन्तरः, (४-2-49) इति गते; प्रकृतिस्वरत्वम । जभार | 
हो भः०' (*५-2-.32-1) इति भत्वम् । श्रयुक्त। युजेलुङि श्लो भलि' 
(“17-2-26) इति सिचो लोपः । सधस्थात् । 'घनर्थं कविधानम्० (1-3- 
56-4) इत्यधिकरणे क्रत्ययः । 'सधमादस्थयोश्छन्दसि, (५-5-96) इति 
सधादेशः। दासीभारादिव्वात् ' (५-2-42) पूबेपदुप्रकृतिस्वरत्वम् | रात्री । 
'रातरेशवाजसो' (1-1-31) इति डीप् ॥४। 

यास्कः" "तत् सूर्य॑स्य देवत्वं तन्महित्वं मध्ये यत् कर्मणां 
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क्रियमाणानां विततं संद्ियते, यदासावयुक्क्त हरणान् भ्रादिव्यरदमीन् 
हरितोऽर्वानिति वा, ग्रथ रात्री वासस्तनुते सिमस्म वासरमहरवयुवती- 

सर्वस्मात्, (नि० 1*-11) | 
वङ्कटमाधव -पत् । सूर्वस्य । रेश्वय॑म् । त् । महत्वं यत् । मध्यै । कमणः । 

विततं तत् कर्मास्तं यन्तं सू दष्टा कर्म॑करः । संहरति । यदो । एवायम् । श्रश्वान् 
प्रातर्गमनाय । रथात् । नियोजयति तन्न । नियुक्स्यनम्तरमेव । राघ्री । सर्वस्मे । बासः । 

तनुतेऽ्ख्द्गमयति } यदा रथाद्यदाष्वाम् विमोचयति, श्रनन्तरमेव रातिवासः सदश. 

मन्धकारं विकरोति ॥५॥ 
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तन्मित्रस्य वश्णस्याभिचश्चे सूय रूपं ईते घोरपस्थं । 
अनन्तमन्यद्रुशंदस्य॒ पाज॑ः कृष्णमन्यद्धरितः संभरन्ति ॥५॥ 

तत् । मित्रस्य॑। वरणस्य । अभिऽचधषै | सूर्य; । सूपम्। कृणुते | 

योः | उप्रऽस्थ॑ । अनन्तम.। अन्यत् । स्स् । अस्थ । 

पाज; । कुष्णम् ] अन्यत् | हरितः । सम् । भरन्ति ॥५५॥ 

सायशुः--तत् तदानीम् उदयसमये मित्रस्य वर्णस्य एतदुभयोपल्तितस्य 

सर्व॑स्य जगतः श्रमिचच्ते श्राभिसुख्येन प्रकाशनाय यो; नभसः उपस्थ उपस्थाने 

मभ्ये सूर्य; सर्वस्य प्रेरकः सविता रूपम् सर्वस्य निरूपकं प्रकाशकं तेजः कृणुते 

करोति। श्रपि च श्रय सुर्थध्य हरितः रसहुरणशीला रश्मयो हिद्रणं 

छ्मश्चा वा श्रनन्तम् श्रवसानरष्टितं कृकस्य जगतः व्यापकं रशत् दीप्यमानं 

श्वेतवर्णं पराजः। बलनामैतत्। बलयुक्तम् , श्तिवलस्यापि नैशस्य तमसो 

निवारणे समर्थम् श्रन्यत् तमसो विलक्णं तेजः सम्भरन्ति घ्महनि 

स्वकीयगमनेन निष्पादयन्ति तथा ष्णं कृष्एवणं शन्यत्तमः स्वकीयाप- 

गमनेन रत्री । श्रस्य रर्मयोऽप्येवं छवेन्ति किमु वक्तव्यं तस्य 

माहात्म्यमिति सूर्यस्य स्तुतिः। अमभिचक्ते। सम्पद।वि्क्तणो भावे क्विप् । 

छदुसरपवपफूतिस्वरत्वम । चोः 'खषश्सोश्च' (\;-1-110) ति पृवेहपता। 

उपस्पे ¦ "धने कविधानम्" (111-3-58-4) ईति कप्रत्ययः । मश्व 
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दित्वात् (४1-2-1(6-2) पूर्वपदान्तोवात्तसवम् । पाजः । पाति रक्ततीति पाज 
बलम् "पतते जुट् च' (उ० 1४-202) इत्यसुन , ज॒डागमश्च । छान्दस 
मतवर्थीयस्य विनो लोपः ।५॥ 

ेङ्कटमाभवः-- तत् । मित्रावस्णयोरक्ेरात्रयोः । दशंनाय । सूर्यः | सूपम् 

करोति । दिवः | उपध्येऽन्तरितते 1 तस्य । श्रपर्यन्तम् | श्रन्यपरतः स्थितम् । श्वेतम् 

तेजः । रश्मयः | षम्भरन्ति। कृष्णं चं | श्रन्यदन्धकारमिव्यह्ि श्वेतं तेजः सम्भरन्ति 

रात्रावन्धकारम् “दे दवेषसी' ̀ ") (तै सं° 111-2-2-2) दत्यप्वयूंणां मन्ते: ॥५॥ 
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अथा देवा उदिता सु्ैस्य निरस: पिपृता निरवद्यात् ¦ 
तस पित्रो वर्णो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत धीः ॥६॥ 

थ । देवाः । उत्ता । सूर्य॑स्य । निः । अंहसः । पिपत । निः | 
अवद्यात् । तत् । नः। मित्र;| वर्णः । ममहुन्ताम. | 

अदितिः । सिन; । पृथिवी | उत । चौः ॥६॥ 
सायशुः--हे देवाः योतमानाः सूयंरश्मयः, अथ स्मिन् कलि सस्य 

श्रादित्यस्य उदिता उदितौ उद्ये सति इतस्ततः प्रसरन्तो युयमस्मान् श्रषसः 
पापात् निःपिएत निष्कृभ्य पालयत | यदिदमस्माभिरुक्त नः अस्मदीयं 
तन्मित्रादयः षडु देवताः ममदन्ताम् पूजयन्त श्रुमन्यन्ताम् रक्तन्त्विति यावत् 
मित्रः प्रमीतेसत्रायकोऽहरभिमानी देषः, वर्णः अनिष्टानां निवारयिता 
रान्यभिमानी । श्रदितिः श्रखर्डनीया श्वदीना दां देवमाता । सिन्धुः स्यन्दन- 
शी लोवकाभि मानिनी देवता । एथिवी भूलोकस्यापिषात्री धौः धुलोकस्य । 
उतशम्बः पमुशवये ॥ अधा । "निपातस्य च' (*-3-166) एति संहितायां 
दीधेरवम् । उदिता । उतम वोदेते भावि क्तिन् । (सुपां सुलक्' (\11-3-156) इति 
डदेशः | ताषौ च" (४-2-50) इति गतेः प्रकृतिस्वरत्यम् । पित । “प 
पालनपूरणयोः, (धा० †1-4) । प्र इत्येके । लोटि जुष्ोत्यादित्वाष्छपः श्लुः । 
दिदं चनोरदस्बहलादिशेषाः । श्रि पिपरत्योश्च' (पा० श;-4-77) हत्यभ्या- 
सस्येस्वम् ) 'साव॑धातुकमपि' (1-2-4) इति तशब्दस्य जिन्त्वे सति “षवि 
तुतुष' (पा० 0-3-13) इत्यादिना संहितायां दीधः ॥६॥ 
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वेङ्कुटमापवः--श्र्य । देवाः । सूत्रस्य । उद्ये सत्यस्मान् | दारिद्रषात् | 
पापाश्च | निष्पारयत । तन्न एति ॥६। 
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फ्ीवान् ऋषिः | त्रिष्टुप् छ्न्दः । श्रशिविनी देवते | 

नास॑त्याभ्यां वहिरिव॒ पर वृर स्तोम हयम्यंभियेव वात॑ः । 
यावभैगाय विमदाय जायां सेनाजुवा न्युहतू र्थन ॥१॥ 

नास॑त्याभ्याम् । बर्हिःऽईव । प्र । वृजने । स्तोमान् । इयर्मि । अभिय।ऽ- 
द्व । वात॑ः । यौ | अर्भगाय | विऽमदाय॑ । जायाम् । सेना<- 

जु । निऽकहत॑ः । रथेन ॥१॥ 
सायफ्ः---बर्दिरिव यथा कश्चिद् यजमाने यागार्थं बर्हिः मरवृन्ने प्रकपेणा 

स्ूनानतिरिकतं यागाय पयोप्तं दर्भ बरकत छिनत्ति सम्पादयतीति यावत् । एवम् 
चष्ट नारत्याभ्याम् श्रश्धिभ्याम् स्तोमान् स्तुतीः दमं सम्पादयामि । एतदेव 

विशी क्रियते । श्रभ्रियेषव यथानियारयगरषु मेषेष्ववस्थितान्युदकानि वातः वायु- 
वर्पणाथं बहवश प्रेरयति, एवमषटमश्चिभ्यां स्तोत्राणीयरमिं बहुशः प्रेरयामि । 
कीटशाषथ्िनौ ! श्र्मगाय बालाय स्वय वरलब्यभायोय विमदाय एतत्संक्काय 
राजर्षये मध्येमार्गं स्वयं॑वराथैमागतैस्तामलभमनेरन्येचैपैः सह योद्धुमरक्षु- 
वतैऽपि तस्मै सेनाजवा शतुसेनायाः प्रेरकेण शतरुभिदुरापेण रथेन यावधिनौ 
जायां मायां परेरनाक्रान्ताम् । न्युष्वः शत्रून् निहत्य तदीयं गरष प्रापयामासतुः । 
ताभ्यामित्यथैः ॥ नासत्याभ्याम् । सतसु भदौ सत्यौ । न सत्यावसत्यौ । न 

सत्यौ नासत्यौ ! नभ्राणनपाद (1-3-15) इत्यादिना नः प्रकृतिभावः । 

शम्ययपूर्वपद्प्रकृतिरबरत्वम् । पृम्जे । वृजि वजेने (धा० ††-19) । मदादिकः। 

इवित्वान्लम्। ! लोपस्त श्चात्मनेपदे षु (५-1-41) इतति तलोपः । यमि । ऋ 

गतौ (धा० {-16) जौष्टोत्यादिकः। श्र्तिपिपर्त्योश्च (४-4-17) हत्यभ्यास- 

स्येरवम् । श्रभ्यासस्याघवर्णेँ ("1-4-78) इतीयङ् । हभ्रियेवं | 'समुद्राभ्राषु 

धः' {५-5-118) इति भावार्थं घः । घस्येयिशः। शोश्छन्नसि बहुलम्" (ण- 

1-70) इति गेर्लौपः। सर्भगाय । शर्तगभ्यां भन् (उ० 11-152) शत्यतेभन् । 
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दर्भ एवा्भकः | "संज्ञायां कन्" (४-3-87) । छान्दसो गकारः ! छपर च्रा्ु- 

छर्भमल्पं गायति शब्दयतीव्यर्भगः । 9 र शब्दे (धा० 2 -901-2) । गापो 
(11;-2-8) श्रातो लोप इटि च' (!-4-64) इत्याकारलोपः । तदेतत् पः 

कृतः शाकल्यरथाभिमतम् । सेनाजुवा । जु इति सोघ्र/ धातुगेत्यथः । श्रस्मा' 
न्तमौवितर्यर्थाम् "किववचिप्रच्छि० (काशिका 1-2-178) इत्यादिः 
भ्विवृदीधौं । घन्वादित्वाद् (4-77-1) उवङ् । न्युहुतुः। वट रापः 
(धा० 1-184) लिटैधतुसि यजादित्वात् सम्प्रसारणम् । श्यूवृत्ता्नित्यः 
+11-1-66) दैति निघातेप्रतिषेधः | ॥। 

मङ्कटमाधवः--फतीवीन् दैषैतमष उशिषप्रदृतः । यथा फरिचद् यश्चायं बर्हि 
वृङ्क्त प्वमहम् । स्तोमानन्पूनातिरिक्तं करोमि स्तोमान् प्रेस्यामि | श्रभरस्षमृहुभिव 
वातः | यौ । बालाय । षिमदायोढरभायीय स्वगं प्रतिगच्छत शघुभिरभिभूताय ताम् 
भायाम् । सेनां प्रतिगच्छता रथेन तदग प्रति । न्यूदतुः ध्याभिः परनीविमदाय 
(° वे 1-112-19) शति कुष्ठः ॥१॥ 
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वुपस्मभिरादुहेमभिवा देवानां वा॒ जूतिभिः शाददाना । 
तद्रासभो नासत्या सहस्त॑माजा यमस्य॑॑प्रधनै जिगाय ॥२॥ 

वीट्पतमऽभिः । आदुहेभऽमिः । वा | देवानाम्] वा । जुतिऽभिः | 
राशदाना | तत् । रासभः नास॒त्या । सृहस॑म्। आजा । 

यमस्य । प्रऽधे । जिगाय ॥२॥ 
पायशः--वं ह्पत्मभिः वीडिवति वलनाम । घरलवदुत्पतनैः श्र।शुषेममिः 

शीघ्रगमनेः। शब्दः सभ्ये । है नाथा श्रश्िनौ | एवम्भूतेरश्वेश्च देवानाम् 
हनद्रादीनां जतम प्ररणैश्व शाशदाना शाशथ्मानयोरस्यथं प्रेयैमाणयोरय- 
वयोवो्नभूतो यौ रासभः प्रजापतिना दत्तः सः यमस्य वैवस्वतस्य प्रीतिकरे 
परधने प्रकीशधनोपेते ` रोजा श्राजौ संमामे तत् रघूणां सहसम् जिगाय 
जितवान् । वैवस्वतो ष्टि बहूनां मरणतुना संप्राभेण तष्टो भवति । यद्रा 
जेतव्यत्वेन भ्रजापतिना नि्ितम्रकसदं शीप्रगमनयुक्तो रासभो जिगाय 
जयेनालभत । श्रन्येभ्यो देवेभ्यः पूर्वमेवाजि प्राप्य युवां जयं प्रापयामास | 
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तथा चारिमन्नथं श्रजापतिर्वँ सोमाय राज्ञे दुदितरं प्रायच्छत् (० त्रा० ग) -1) 
त्यादिकं ग्राक्षणमनुसन्धेयम् ॥ प्ष्कुपस्मभिः वीषु बलवत्पतन्स्युखतन्तीति 
वीटुपत्मानः। श्श्ैमभिः। शु शीघ्रं॑दिन्वन्ति गच्छन्तीत्याशुषैमानः। 
तेः। दि गतौ वृद्धौ च (धा० ५-11)। अन्येभ्योऽपि हश्यनते' (1-2-75) 
इति मनिन् । एदु ्तरपदभ्रकृतिस्वरस्वम् । जूतिभिः 'उतियूतिजूति' (11-35-97) 
इत्यादिना क्तिन) उदात्तत्वम् । शाशदाना, शद्लृ शातने (धा० 1-840)) शत्र 
गत्यथेः, धातूनामनेकाथत्वात् । श्रस्मादू यडन्ताल्नटः शानच् । तस्य छन्दस्यु- 
भयथा' (11-4-117) इव्याधधातुकस्वात् श्यनभावः । भतोलोपयलोपौ | 
'च्भ्यस्तानामादिः' (ण-1-189) इव्यायुदात्तवम् । सुपां सुलुक्! (४)1-1-39) 
इति षष्ठयाः पूवैस्रवणदीषैः। श्राजा | तेनैव सूत्रेण डादेशः। जिगाय । 
जि जये (धा० 1-554) । सन्लिटोर्ज.' (1-3-57) इत्यभ्यासादुत्तरस्य कुत्वे 
गकारः: [२ 

त्कन्दस्वामीः--वीद्धु रदं एम पतनं येषाम् । सन्ततमपि गच्छतां येषां गतिनं 
हीयत दरष्य्थः | ते वीद्ुपप्मानोऽध्िनोः स्वभूता रासभाः । तैर्वह्धिपर्मभिः | श्राशुदैमभिः 
वा| हि गती । वाशब्दश्चात्र चार्य | शीघ्रगामिभिश्च | देवानां वा जूतिभिः भ्रन्नापि 
वारन्दश्चाथै एव । जूतिभिरिति जवते्मस्यथैस्य करणे क्तिनूपरसययः । देषानां च यमनैः | 
दैदानामेव योरा नान्पस्येस्य्ैः । तै शाशदाना । शदिरगस्य्थैः | ताच्छील्ये चात्र कानच् । 
पष्ठी टि वचनस्य चाकारः | गमनशी्रयोट्ंयो; स्पभूतो रासभः गर्धुमः प्ये नियुक्तः सनू हे 
सातस्थौ (नासत्या) तत् सदम् तच्छब्दश्रतेरकतेतिदाताथयुक्तो यच्छन्दोऽध्याहा्यः | यत 
सू्थाविवाहानन्तरं प्रजापतिर्दपेभ्योऽवदात् तसद्लग्चाम॒श्राजा शचधादेर्धावनभूमिरानि- 

रुद्यते | तस्याम् । यमस्य । तमसां यमनाधम श्रादिश्य दहोष्यते | सस्य सम्ब्रन्धिम्याम् । 
के; पुनरादिस्यस्याजिष्म्दन्धः } उच्यते । आदित्यस्तस्या श्रन्त शभ्रासीक्त्। तथदहि 

साक्षणम्--तेऽगनेगहपतेस्पर्थाविस्यं काष्टामङुषत (१० घ्रा >५1{-1) एति । प्रधने 

स्रामे । श्रग्ध्यादिभिः सह सष्परधायापनिव्यधं; । जिगाय जितवान् ॥२॥ 

ेक्टमाधवः--षदपतनैः । श्राशुगमनेः । च । देवानाम् । च । प्रोत्साहने; | 
गच्छतोः । तत् प्रजापतिना दत्तम् | सदलतपाश्चिनं नाम मवतोरशव; । रासभः नासत्यौ 1 
बलस्य । प्ररूधापने । युद्धे । जिगाय ॥२॥ 

(211६. :-- 30०९ गा ४ (रंत ३८९९8 ० 018111४ ए710ा, ० एगाव)र 
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तुग्रो ह भ्युम॑भ्विनोदमेषे रयिं न कश्चिन्ममूरवा अवाहाः । 
तमूहयरनौमिरत्मन्वतीभिरन्तस्तिष्द्धिरपोदकाभिः ॥ २ ॥ 

तुप्रः। ह । मज्युम् । अश्रिना | उदस्मेधे । रयिम् । न । कः । चित् । 
ममूऽवान् । अर्व । अहाः । तम्. । उदु । नौभिः । आत्मन्ऽ- 

वतीभिः । अन्तशिषत्ऽभिः । अरपऽउदकाभिः ॥२॥ 

पायरः-तप्रः ह खलु पूर्वं॑शत्रुभिः पीडितः संस्तञ्जयाथम् उदगेधे, 
उदकैरमिह्यते सिच्यत इ्युदमेधः समुद्रः, तस्मिन् धन्यम् एतत्सक्षक. प्रियं पुत्रं 
श्रवाः नावा गन्म पयेत्याक्तीत् | तत्र दृष्टान्तः --मणरुवान् त्रियमाणः सन् धन 
लोभी क्विन् मनुष्यः रयिम् न यथा धनौ परित्यजत्ति तद्वत् । ट (श्रथिना) 
श्रथिनौ तम् च भुज्युं मध्येसमुद्रं निमग्नं नौभिः पिदृसमीपं ऊदधुः युवां प्राणितः 
वन्तौ कीदशीभिः ! श्रातमन्वतीभिः श्रात्मीयाभियुवयोः स्वभूताभिरित्यथः। 
यद्रा धृतिरात्मा धारणावतीभिरित्यथेः ] श्रन्तरिवृशरद्धिः श्रतिस्वश्छर्वादन्तरिनते 
जल्स्योपररिष्टादैव गन्त्रीमिः ग्रपोदकाभिः पुष्लिष्टत्वादपगतोदकाभिरभविष्टोदका- 
भिरित्थथेः ॥ उदमेघे । भिषटु सेचने (धा० 1-972) । कमेणि घन् । (न्यङ्का- 
दीनां च" (*71-3-53) शति कृत्वम् । उदकस्योदः स॑क्ञायाप् ' (४-3-57) | 
थाथादिना उत्तरपदान्तोद्त्तत्वम् । मश्रवान् । (मृङ् प्राणत्यागे । ज्िटः क्वसुः | 
करादिनियमात् (1-2-13) प्राप्रस्येटो ववस्वे काजादु धसाप् ' (“11-2-67) इति 
नियमादभावः। श्रः । श्रोषटक् त्यागे (धा० 1118) लुङि तिपि श्लैः सिच्। 
शरामानुशासनस्यानित्यत्वात् सगिरौ न क्रियते । बहुलं दछन्दसि (11-53-01) 
इतीडभावः । हुलङ्याम्भ्यः' (1-1-68) इति तिलोपः । रुत्वविसगौँ । यद्वा । 
“मन्त्रे घस इति न्तेलुक् । स्तैलुक्त्वादिण न ज्रियते । नौभिः । 'मावेकाचः 
(४-1-168) इति विभक्तरदात्तत्वम् | श्रत्मन्वततीभिः । श्रात्मनो मतुप् | 
भृदुपधायाः' इति वत्वम्। शनो नुद् (४1-2-16) हति चुद् । नलोपः । 
हर्वनुभ्यां मतुप् ' (४1--1-176) इति मतुप उदात्तत्वम् । श्रन्तरित्त्रद्धिः । 
रर गतौ (धा० 1-937) । क्विप् च (1-2-67) इति क्विप् ॥३॥ 

ककन्दस्वामी--तुप्र एति योऽयमिष्यमितम्बन्धात् पितृर्देनेवं पुप्रस्थामिधानभ् | 
द्वितीयार्थे च प्रथमा । हेति पवुपूरयम् । पुम्रपुत्र भुज्यं नाम राजानं हे अघ्निनी उदमेप्र। 
मिह् सेघने । उदकेन तिति सिच्यते वेदयुदमेधः सप्र: | तघ्र । रयिं म कथिन्मभृवान् 

मथा धनं कश्नि्त्रिपमायो जहाति, एषम् श्रवाश; । भवेतवेष परोष्येतस्य स्थाने । भोहाक् 
स्यागे । प्रथपुरषत्रहुवचमस्य स्थाने मध्यमपुर्पैकवषनरेतत् | पिप्नावं सम्तं परित्यमत- 

प्रनतः | के { तक्लायः | कुत एतत् ¡ उत स्यं भुख्युमधिना [्र० ० 11-68-71] इति 
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मन््रान्तरे दशनात् । तम् युवाम् उद्धः पदे प्रापितवन्तौ । उनत्तारितवन्तावित्य्थः | केन ! 
उष्यते | गोभिः । फीदशीभिः } उच्यते । श्रामन्वतीमिः श्रारमसंयुक्ताभिः । स्वयमेग्र. 

थैः । अन्तरि दधिः । रवत इति गत्तिकेमां । श्रत्तरिकगामिनीमिः । उदक्रमसंस्परगन्ती- 

भिरिवि गण्थुस्तीभिसित्यर्थः । चपोदुकाभिः ध्यपगतोदुकाभिः | मनागप्युदकेमाभिधमानाभि- 

स््यिभैः । तदेतत् ऊुसतेनाप्युक्तम् -सग्यु चाभिः (० सं ° 2-112-6) इति ॥२॥ 

वेक्कटमाधवः--वरुमः | ह । युज्यं पुत्रम् | श्रश्चिनो | समुद्रे । धनम् । एव । 
कः | चित् । च्रियमाणः समुद्रमध्यस्थानां शत्रुणां योधनाप॑मपि वाऽन्येन कास्णेम । 

प्रहितषान् समुद्रमध्ये तस्य नौ; स्नाऽमपरदथाधिनौ युवाम् । तं सपृद्रत्य पास् 
उदयः ! नौभिः । युषदीयाभमिः । श्रन्तरिष्तेणं गनच्छन्तीमिः सुशिष्टत्नादप्रविष्टोद- 
काभिः ॥३॥ 

211, :--८०, &6[18, 95 3 १६१६ [वा [६8१९8 1113.1611€5, ¶ ०४६ [८ 
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तिखः क्षपस्निर्हतित्रिजद्धिनसित्या भुज्युमूहथुः पत्ैः । 
समुद्रस्य धन्ध॑प्रस्यं पारे त्रिभी रथ; श॒तषद्धिः शैः ॥४॥ 

तिश्च: } क्षप॑ः । त्रिः । अष्ट | अतिव्रजत्ऽभिः | नासत्या । भुज्यु. | 
उष्टयुः । पतगैः । समुद्रस्य । धन्व॑न् । शरस्य । पुरे । 

त्रिऽभिः । रैः} इतप॑त्ऽभिः । षटूऽअभैः ॥४॥ 

सायसुः-- (नास्या) षट नासत्यौ सेनया सष्टोवके निम्नं भुण्युप् 
तिसः कषपः चिसख्याका रत्रीः त्रिः श्रदा चिवारमबरत्ताल्यषानि च श्रतित्रज्चिः 

छतिक्षम्य गच्छद्धि, एतावन्तं कालमतिव्याप्य वतमानः पतन्गैः पतद्भिः तिभिः 
त्रिस॑स्यफै रथै; र्धः युवाभूढवन्तौ । क्वेति चेत्, उच्यते । समुद्रस्य 
शम्बुरारोर्मभ्ये धन्वन् धन्वनि जलवर्जते प्रवेरो, तथा श्रा्रस्य उद्केना्रीमूतस्य 

समुद्रस्य पार सीरदेरो च । कथंभूते रथैः | एतपद्धिः शतसंख्याकरश्चकलपतणे 
पादरस्पेतैः परैः पद्मिरश्वैयेकतः॥ तिः । त्िचतुरोः स्तियाम्' (५-2-99) 
एति त्रिशब्दस्य तिसखरादेशः। स चान्तोदात्तः । "भवि र छतः (?-2-100) 

ति रेफादेगे “उदात्तयणो दस्पूवौत्' (४1-1-224) इति विभक्तेददात्तत्वम् । 

चपः । विभक्तथन्तसय छान्दसं हस्त्वम् । यद्वा शसि शातः! (४-4-14) 
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इति योगविभागादधातोरप्याकारलोपः। अहा । शेच्छन्दसि बहुलम्" (-1- 
90) इति शेलोपः। पतङ्गः । पर्ल गतौ (वा० ;-881) । पतेरङ्गच् (उ० 7-116)। 
धान्वन् । धविगेत्यथेः (धा० 1-589) । इदित्त्वान्नुम् । 'कनिन्युबरषिः (० 
1-156) इत्यादिना कनिन् । पां सुलुक्! (7-1-39) इति सपम्या लुक् 
शतपद्भिः । शतं पादा येषाम् (तैः)! संख्यासुपूर्वस्य (†-4-140) इति 
पादश्-कस-च्छलोपः समासान्तः । ̀ अयस्मयादित्वेन (-:-20) मत्वात् 
पादः पत् (८-4-130) इति पद्भावः । यद्वा पादशब्दसमानाथंः पच्छ्दः 
प्रकृत्यन्तरं द्रष्टम्यम् ॥४।॥ 

स्कन्दस्वामीः- (तिसः कपः त्रिः श्रहा) | रूपेति रात्निनाम। तिलो रा्रस्श्रीणि 
चाहानि सातत्येनातिबजद्धिः सुष्ठु गनच्छद्धिः (नासत्या) हे नासष्यौ युज्युम् ऊहथुः 
पतङ्गः । पतङ्ग इत्यश्चनाम 1 अररवैः । क प्रदेशे १ उच्यते । समुद्रस्य एकदेशभूते धन्वन् 
धन्वनि निरदकपदेशे । श्राद्र॑स्य पारे सोदकः प्रदेश श्रः | तस्य पारेऽन्ते | समुदस्य 
मभ्ये या उदकेन परिषिघठाः- ˆ ˆ" `" तास्वि्यरथैः । न च केवलैरशवैः ¡ छि तहि १ तरिभिः 
रथेः । रथ त्रिभिः । द्वाम्यामात्मनो यानाभ्यामेकेन सुव्योः कीरशैः १ शतपद्भिः शतपादैः | 
शतशब्द्श्चात्र वहूनाम, सामर्याच्चात्र भाय्ये बहूसवे वत॑ते 1 पादशब्दोऽपि चक्रपादवग्नः | 
तरिचक्रपादेरित्यथः । कुत एतत् १ क श्री" `“ "` (ऋ० सं०° ¡-34 ~-2) इत्येवमादिषु 
मन्मत नो रथस्य त्रिचक्रत्वदर्शनात् | षटश्वैः षडभिरश्वेयेकतेः ||४॥ 

वङ्कटमाधवः--युज्युस्तिभिरदयरातरैः समुद्रमभ्यात् स्वं नीतः । तिखलः। 
रात्रीः । बीणि च । श्रहानि भवद्भ्यां सह । श्रतिगच्छुद्धिः । नासत्यौ । मुज्युम् 1 
उथुः समुद्रमध्याद् । ग्रश्वेः । समुद्रस्य मध्यस्थे । स्थले तथा 1 समुद्रस्य । पारात् 
तरस्य ग्रहम् । त्रिभिश्च । रथैः । शतगभनसाधनैः । षडश्वैः 1*** "४ 
गा1{. :-800 प ४८ 272 1 11९0 ६0185, पऽ ८928 101८1 {07 
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मीर 

अनारम्भणे तदवीरयेथामनास्थाने अग्रभणे समुर । 
"षन इहथुभुज्युमस्तं शारिकां नाव॑मातास्थिवांसम्॥५॥ 
अनारम्भणे । तत् । अवीरयेयाम् । अनास्थाने । अग्रभणे । समुद । 

यत् । अश्रिनो । ऊहथुः । भज्युम् । अस्त॑म् | शातऽ- 
अंरतराम् । नाव॑म् ¡ आतस्थिऽवांस॑म् ॥५॥ 
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तायसः दहे श्रश्वनौ श्रनार्भरे श्रालम्बनरष्टिते समुद्रे तत् कमं श्रवीरयेथाम् 
विक्रान्तं कृतवन्तौ युवाम् । अनारम्भेणत्वमेव स्पष्टीकरोति । श्रनास्थाने श्रास्थी- 
यतेऽस्मिन्नित्यास्थानो भूप्रदेशः, तद्रहिते स्थातुमशक्ये जल इत्यथः । श्रप्रभरे 

शरमर्टणे हस्तेन ्रा्यं शाखादिकमपि यत्र नास्ति तस्मिक्नित्यथैः } किं पुनस्तस् 
कर्म ¶ श्यं समुद्रे मग्नं शतारित्राम् महरि त्राम् यैः काष्ठैः पाश्व॑तो बद्धैनेला- 
लोडने सति नौः शीघं गच्छसि तान्यरित्रारि । शशी नावम् श्रातस्थिवांसम् 

श्मास्थितवन्तमारूढ वन्तं कृत्वा श्रस्तम् । गृहनामेतत् । पितुस्तुपरस्य गृह प्रति यत् 
उद्धः प्रापयामासथुः तत् प्रापणमन्यैद॑ःशकं युवां समुद्रमध्ये कूतवन्तावित्यथेः॥ 
नारम्भणे श्मारभ्यत इत्यारम्भणम् । शछृत्यल्युटो बह्म! (1-3-13) ति 
कमणि ठयुट्। (नमसुभ्याम (-2-172) इव्युत्तरपदान्तोवुत्तस्वम् । अरवीर- 

येथाम् । "वीर विक्रान्तौ! (धा० ‡--359) चुराविरात्मनेपवी । नास्थानाप्र 
भणयोः पूरैवक्षयुद्स्वरौ । श्रयं तु विरोषः । ग्र्टोभे० (४)1-2-32--1) हति 
भत्वम्। अत्तम् | अस्यतेऽस्मिन् सवेमिस्यसत गम् । शचसिष्टसि! (4. ० 1॥- 
86) इत्यादिना तनप्रत्ययः। शतारिाम् । ऋ गतौ । 'मतिलधूस्' (1-2-184) 
ति करसे तरन् प्रत्ययः | बहब्ीष्ौ पूबेपदम्रफृतिस्वरत्वम् ।५॥ 

ेङ्कटमापवः--दगडकाष्ठाद्यारम्भणव्भिते । ्दशासादिप्रह्ययजिते । स्थान- 

विजावे १ समुद्रे १ तद् युवाम् । वीरकर्म कृतवन्तौ स्थ; । यद् युवाम् । श्रधिनो । 

शुखयुम् स्वश्डम् ] र युष्थुः । शतदर्विकाम् । नावम् । श्रातस्थिवांसम् ॥५॥ 

(11, :-- ए म0प९11६ पा 0670 द्वज 19 च ०८९६ रपरिल0 = &णट 
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यम॑श्विना ददशः ओतमश्वमघाश्वाय॒ शश्व॒दित् स्वस्ति । 

तद्रौ दात्रं महिं कीर्तनं भूलयेददो वाजी सदमिद्धव्यो अयः ॥६॥ 

यम् । श्नद्विना । ददुः । श्चेतम् । अम् । छरघऽभद्वाय । रास्वत् । 

इत् । स्वस्ति । तत् । वाम् । दात्रम्. । मि । कीतैन्य॑म् । भूत् । 

पदर; । वाजी । सद॑म् } इत् । हव्य; । अयैः ॥६॥ 

सायः (श्रशिना) श्ररषिनौ युवाम् श्रषाश्वाय छन्सव्याश्वाय पेदु- 

नाम्ने राजर्षये यम् शवेतवणम् श्रश्म् ददथुः दत्तवन्तौ सोऽश्बस्तस्मै स्वस्ति जय 

धह ^^ षणा 0 5/ गतर् 11.01 
~ 2 \ ४ च हू 91१ । 
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सगां मङ्गा शरवत् इत् नित्यसेव चकार । शं युवयोः तत् दान वानं महि म् 

रसिगमीरप् श्रत एव कीतेन्यम् स्वैः कीतेनीयं प्रशस्यं भत् श्रभूत् । तस्मा 

प; प६।. सम्बन्धी परतनशीलः शीघगामी वा र्यः शत्रुणां मेरयिपता युद्धे 

ररयतस्तो ता वाजी वेजनवान् (नि० 11-28) सोऽश्वः सदम्. इव् सवके ९ 

भस्साभिरप्याद्वातन्यः ॥ दात्रम् ददातेभवः श्रौएादिकसतरप्रत्ययः । मदि "मष 
पूजादय, (धा० 1-716)1 (हन् सर्वधातुभ्यः! (० $-117) एतीन् । कीतन्यम् 

कृत संश्दनेः (धा० ५-118) । तयार तवेकेनकनयत्वनः' (1-4-14 इति 
ेन्यप्रत्ययः । त प्द्धातोः' (*);-1-100) इतीत्वम् । भूत् । बदले छन्वस्य- 

माक्योगेऽपि' (४-4-75) इत्यडमावः । वेद्वः । पेदो; सम्बन्धी । तस्येदम् 
(1९-3-120) इत्यण । छान्दसो वशं लोपः । ह्यः । श्रवो यत्! (-1-97) 

हति यत् । बहुलं छन्दसि' (४-1-34) इति संम्प्रसारणम् । गणः । धातो. 

स्सक्निभिततस्येव' (*1-1-80) त्य वादेशः । श्यः । "ऋ गतो । ।श्रघ्न्याद्यश्च' 
(उ० }४-551) इत्यौणादिक यत्! व्यत्ययेनान्तोद्त्तत्वम् ॥९॥ 

पेकटमाधवः --श्रपार्वो नाम करचित् तस्मै शतुजयायम् । श्रिनो | 
कञ्चन श्वेतम् । प्रश्मम् । दव १ (धुः) सोऽश्वस्तस्मै | दा । स्वति करोति । तत् । 

युवयोः । दानम् । महत् । सवदा कीत॑नीयम् | भवति | श्रश्वा बलवान्. । सव्य । पव 

यद्धषु | श्राहातम्यो भवति । धनस्य प्रदाता ॥६॥ 

(321८. :-1]1€ 111 6€ 10४8६ 7169 ग जातं १€ 4६४९ ^ 18८8, 4६15, 
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[, +) 

युयं नैरा स्तुवते प॑ञ्चियायं कक्षीवते अरदतं पूरन्धिम् । 
कारोतराच्छफादश्वस्यु दृष्णंः शतं कुम्भो भसितं सुरयाः ।॥७॥ 

यवम् । नुरा । स्तुते । पुश्रियाय॑ । कृक्षाव॑ते | अरदत॒भ् । पुरभूऽधिम् । 
करोतरत् ( शफात्। अश्वस्य । वृष्ण॑; । रातम् । 

कुम्भान् । असिन्चतम् । सुरयाः ॥७॥ 

सायरुः-हे नरा नेतारावथ्िनौ ववं युवां प्रियाय ) पा एत्यञ्िर- 
सामाख्या "पञ घा धङ्किरसः' इत्यास्नापत्वात् । तेषां कुतो जापताय कत्तीवते । 
कयां रश्नुरशकस्यः (नि० 1-2) प्ष्टते । ततूसंक्ञाय स्वरषते युदयीः स्मुति 
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कुषेते मधं पुरन्धिम् प्रभूतां धियं बुद्धि श्ररदतम् व्यलिखतम । यथा (बुद्धिः) 
स्र्थगोग्षरा भवति तथा तवन्सावित्यर्थः। श्चपि च कारोतरात्, कारोप्तरे 
नाम वैवलश्यमवेष्टितो आजनविरेषो यरिमन् सुरायाः खावणं क्रियते | 
लुपोपममेतत् । कारोषरात् यथा सुरायाः सम्पादकास्तां स्लावयन्ति, एवमेव 
युवां शृष्णः सेचनसमर्थ॑स्य युष्मदीयस्य श्रश्वस्य शफात् खुरात् सुरायाः 
शत॑ क्ैम्मान् श्रस॑स्यात्तान् सुराघटान श्रसिश्वतम् श्चक्तारयत्तम् । यष्टा । सिश्चकिः 
पूरण्णाथः । कारोतरस्थानीयाषू युष्मदीयाश्वखुराष या सुरा प्रवति तया 
संख्यातान् घटान् असिञ्यतम् अपूरयतम्। ये जनाः सौत्रामस्यादिकमेणि 
युस्मध्ागाय सुरां याचन्ते तेषामित्यथे | स्तुवते स्तौतेलेटः शतृ । धदादित्वाच्छपो 
लुक् । शतुरलुमः' (४-1-173) ति विभक्तंरुवान्तत्वम्। पञ्चियाय । 
पऊशब्दाच्छेपिको धव्। कक्षीवते । शधासन्दी वदठीवश्क्रीवत् कक्षीवत् 
(४111-2-12) एति निपातनात् फदयाशब्षस्य सम्प्रसारणं वत्वं च | श्ररदतम्। 
“रदु विलेखने (धा० 1-53)। पुरन्धिम् । “पुरन्धि बंहुधीः” इति यास्कः (नि 
५५-13) प्रषोदरादित्वात् पुरन्धिभावः | द्धा पुर पूरयितम्यं सवंविषयजात- 
मस्यां धीयतेऽवस्थाप्यते इति पुरन्धिषद्धिः । +कंमेख्यधिकररे चः 
(1-3-93) ति दधातेः किम्रत्ययः! तत्पुरुषे फति बहुलम्” (1-3-14) 
दति बहलबचनाषलुक् । दतु ठुत्पत्तिमाघ्रम्, वस्तुतः प्रषोदरादिरेष । 
श्सिद्तम् । पिचिर् क्षरणे" (धा० ४-150) । तौदादिकः । "रो सुचावीनाप् ' 
(४111-5 9) इति तुम् ॥५। | 

वेङकटमाधवः--युवम नरा ! स्तुषते । व १ (प) अ्रङल्लाय | कचचीयते मद्यम् । 
प्रच्छ बुद्धि शस्मरेणेव । श्ररदतम् । ्रतीबन्तं स्तोतारम् ` हति कुर्छः । कूपसद्शात्। 
वर्धितुः श्रश्वस्य । शफात् । सुरायाः शतम् । ढुम्भान्. | कमेण परितवन्तौ कस्मैचन 
यान्वमानाय ॥५। 
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हिमेनाग्नि पर्म॑वारथेयां पितुमतीभूजैमस्मा अधत्तम् । 
छरवीसे अत्रिमदिवना्॑नीतुमुक्चिन्यथुः सपैगणं स्वरित ॥८॥ 

हिमेन । अग्निम् । प्र॑सम् । अवाय्येथाम् । पितुऽमतींम् । ऊर्जम् । क्से | 
अधत्तम् | वीस । आश्रम् । अखिना । अव॑ऽनीतम् । उत् । 

निन्यथुः । सवैऽगणम् । सस्ति ॥८॥ 
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सायर्ः- श्रश्रिना है श्नखिनौ हिमेन िमवन्छीतेनोषकेन ` धर॑सं वीष्य- 
मानम् षपरे्बाधना्थ॑मपुरैः प्रकषप्तं तुषाग्निम् श्मवारमेां युवां निवारितवन्तौ 
शीशीकृतवन्तावित्य्थः | शपि च श्रस्मै श्रसुरथीडया कार्यं प्राप्रायात्रये पित- 
मतीम् । पितुरित्यन्ननामं । श्रपनयुक्तम् उजं बलप्रदं रसात्मकं क्तीरादिकम् प्रत्तम् 
पुष्टयथं भ्रायच्छतम् | शचवीसे अपगतप्रकाशे पीडायन्त्रगृ् श्रवनीतम् शवाङमुख- 
तयासुरैः प्रापितम् श्रत्निम् संगम् | गणः समूहः । सर्वषामिन्दियिणं पुत्रादीनां 
वा गरेनोपेक्षं श्वसिति अविनाशो यथा भवति तथा उन्निन्यथुः तस्मादु गृ 
तृषुगम्य युवां स्वग प्रापितवन्तौ । यद्रा हिमेन शीतेन पृष्टधुदकेन भग्निम् 
छअग्निवत् तीच्णं प्रसम्। अष्टनामेतत्। सामथ्यीन्निदाधकालीनमहः । अवार- 
येथाम्। तस्याहस्तैदरयं निवारितवन्तौ । पि च श्रमे प्रगनये पितुमतीम् 
धरुपुरोडाशादिलक्षणान्नोपेतम् उजं बलक्ररमुपस्तरणाभिघारणात्मकं पृतं 
श्रधततम् दृष्ट धुतपादनेनागनेयगाथं ्वीषि निष्पादितवन्तानित्यथैः । यसे 
श्पगततेजसके प्रथिवीद्रव्ये श्नननीतम् श्रोषधीनामुतपादनायावस्ताभ्रीतम् | 
पार्थिवाग्निना परिक्षा उदकेन क्लिन्नाः ्योषधिवनर्पतयो विरोष्न्ति । भत्र् 
हूविषामनत्तारमोषधिवनस्पत्यादीनां वा । एवंविधमन्नि सवगणम् ब्रीष्यायोषधि- 
गणोपेतं हे श्रखिनी युवां स्वस्ति विनाशो यथा भवति तथा उभ्िन्यथुः म्रीश्यो- 
वधिवनसपतिरूपेण भूमेरुपरिषटान्नीतवन्ती । कारणात्मना पार्थिवारनौ वतमानं 
सबेमोषधिवनस्यत्यादिकमश्विनौ प्रकर्षेण व्यक्तीद्चतवन्तावित्यथः । श्रयं पक्तो 
यस्केन 'हिमेगोदफेन (नि० ण-36) इत्यादिनोक्तः ॥ पितुमतीम् । "हस्वनुरभ्यां 
मटुप्, (-1-1-76) इति मतुप उवात्ततवम् । छबीसे' | भत्र यास्कः, 'मीस- 
मपगतभासमपवितभासमपषतमासं गतमभासं वा (निन ४1-35) इति । 
प्रषोद्रादित्वादुभिमतरूपस्वरसिद्धिः। श्त्निम्। “छद् भरणे! (धा०71-1) | 
शवेकिनिरच' (३० (द) 1-37, (प) }*-68) इति चशब्दात् त्रिष् | 
हषनीतम् | "गतिरनन्तरः (श-2-49) एति गतेः प्रकृतिस्वरस्वम्। स्वस्ति । 
“छस् भुवि! (धा० 1-55) । भाषे क्तिन् । छन्दस्युभयथा, (1-4-117) एति 
सगवेधालुकलवादस्तेभमाषामावः ॥५॥ 

पेङ्कटमाषवः--हिमवदेण । श्रग्निम् | परदतिम्। श्रवारयेधाम् | श्र 
वन्तम् | रसं च तेत्र | श्रस्मा श्र्रये । श्रधत्तम् | श्रपगतभास्के गतभारे षाम्नामासुरः । 
प्रितम् । श्रत्नम् । श्रर्विनो | उ्निन्यथुः । श्रविकलसर्वेनदियगणम् । श्रधिनाारेन । 
यद्वाभिः पुषपौत्रैः सह प्रदिः ॥०८॥ 
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परावतं नासत्यादुदेथामुा्ु्नं चक्रयुजिह्यवांरम् । 
क्षरन्नापो न पायनाय राये सहस्राय तृष्यते गोत॑मस्य ॥९॥ 

परा । अवतम् । नामत्वा अनुदेथाम् । उच्चाऽुनम् । वुत्रयुः । 
जिह्मऽवारम् । क्षरन् । अपः; | न | पायनाय । रये । ̀  

सहस्राय । तृष्य॑ते । गोतमस्य ॥९॥ 

सायणुः--्े नासत्या सत्यस्वभावौ सत्यस्य नेतारौ नासिकाप्रभवौ बर । 
एततसंञ्ञावशिविनो युवम् युवाम् श्रवतम्। कूपनामेतत्। अवस्तात् तत् कूपं 
परानुदेयां गोतमस्य समीपे प्रेरिषाथाम्। तदनन्तरं ॑तं कूपम् उचाबुधरम् 
उर्चेरपरिषटाषू बुधो मूलं यस्य स तथोक्तः | भिष्ठवारम् जिक्षमधस्ताद्रतैमानतया 
वक वारं द्वारं यस्य स तथोक्तः। एवंगुरविशिष्टं चक्रथुः युवामशृषाथाम् | 
तस्मात कूपात् तृष्यते पिपासतो गोतमस्य पायनाय पानार्थं श्रापो न श्यापश्वं | 
श्रयं नशब्दश्चार्थे । क्रन् प्रवारूपेण निरगमन् । कीदृशम् । रये हवींषि 
द्तवते ¦ स्साय सहनशीलाय । यद्वा सष्टससंख्यकाय राये धनाय एतत् 
संख्यधनलाभाथं चा्तरन्॥ ्लुदेथाम्। 'एुद प्रेरणे" (धा० -2) | तौदादिकः। 
जिक्षभारम् | द्वारशब्दस्य प्रषोदरादित्वाद्वारदेशः। परन् । “कर सञ्नलने' (धा० 
{-896) । "बहलं न्वस्यमाङ्योगेऽपि' (-4-75) इत्यडभावः। शपः पित्वा. 
द॒नुदात्तबम् । विशो लसावेधातुकसवरेण धातुस्वरः । पायनाय । हेतुमति रिष् । 
'शाच्छासाहा' (*;-5-27) ति क | भवे ल्युद् | राये । ररा दने (धाः 
1-42) राति ददातीति राः। “रातेडंः, (७० 1-66) | 'छडिदम्' (४-1-171) 
हति विभक्तेशदात्तरवम् । दृष्यते । (निषषा पिपासायाम् ' (ध!० 7*-120) । 
श्यन् । ज्षटः शृ । श्यनो निन्तवादादयुवात्तत्वमं । "पष्ठययें चतुर्था वक्कत्या' 
(11-3-62-1) इति चतुर्थी ॥६॥ 

व्फन्द्स्वामी-- परावतं नाशव्या्ुदेथाम् इति । भवत हति कूपनाम | कूपं है 
मासस्यौ परानुदेथाम् इति | भ्रधत हति कुपनाम्। षटं हे नासस्यौ परालुदेधाम् | णुद भरणे । 
पराक्मुखं गोतमं प्रति पररितवन्ती स्थः ! नीचं च सम्तम् उच्वादुप्तं चक्रथुः जिहयवारम् । 
जिद्यमब्दोऽघ्राथोमाधववनः, न कुरिललघ्तः | उपरिषुधरमधोयुखं एतवन्तौ स्थ इत्यर्थः । 
भोसुखात् तस्मात् त्षरन् सृततदष्य श्राप: पायनाय पामाथंम् | कथम् { न राये सदइसाय 
गशाष्योऽपर पुरस्ताहुपश्वारोऽपि साम्यादुपमार्थीयो व्टम्यः । राये ससायति प्रथमानहुवच्गस्य 
स्थमे चतुर्था । धमामीव पदसर्संख्यामि । पथा दपकलशावधोमुखात् सहसखसंस्यका 

रूपकाः पारम्ति तद्वदित्यर्थः । कस्य पानाय ? तृष्यते गोतमस्य, वष्यते इति षष्ठ्यर्थ कुथा | 
तवो -वाप्यमार्यस्य गोतमस्य -पभिोवेति '१२॥ 
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ेङ्कटमाधतः--परानुदेथाम् | पपम् । श्रसिविनौी । तमुञ्यैःस्थितमूक्् 
नीषीनद्वारम् | चक्रधुः। तस्मात् कूपादुदकानि । षव | पिपासे्योतिमस्य पानां 
धनानि घ । श्रक्षरम् | सहस्ताय । धनाय । वृष्यते | गोतमाय । “ऊध्वं नुनुद्रेऽवतं त 
श्रोजसाः” इति गोतमः ॥६॥ 
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शुजुरुषो नासत्योत पत्रं प्रसत द्रापिभिंव च्यवनात् । 
भ्ातिरतंजहितस्यायुदैसादित्पतिमङ्ृणुतं कनीनाम् ॥१०॥ 

नुसुरुषः । नासत्या । उत ¦ वतिम् । प्र । अमन्चतम् । द्रापिम्ऽदव । 
च्यवानात् | प्र | भतिर्तम् । जहितस्य॑ । आयुः । दस्रा । आत् | 

शत् । पतिम् । उवुणुतम् । कनीन।म् ॥१०॥ 
साबशुः--(नाया) है नासत्यावश्विनौ जुजुदपः जीरण॑त् च्यवनात् 

स्यवनार्याषेः सकाशाद् वनिम् छृतन॑शरीरमायृत्यावस्थितां जरां प्रामश्तम 
प्रकर्षेणामोयतम् । तत्र दृष्टान्तः । व्रापिमिव । द्वापिरिति कवचस्यारुया । यथा 
कर्वित् कवं छत्शरीरव्यापकं धृत्वा, पश्चान्करीरात् प्रथकषरोति तद्वत् । 
उत रपि च है दसा एततसं्ञौ दशैनीयो वारिवनौ जहितस्य -त्रादिभिः परित्य- 
क्तस्य षेः तायु, जीवनं परातिरतमर प्रावधयतेम् | ्पूर्वस्तिरतिवर्धनाथः । श्रत् 
इत् चनन्तरमेवे युवानं सन्तं कनीनां कन्यानां पतिम् अरतीरम् छ्र$ृणुतम् अछुरु- 
तम् ॥ जुजुरुषः । “जप् बयोषठानो' (धा० -22) लिटः कवसुः । "बहुलं छन्दसि 
(४५१1 108) इति उत्वम् । द्विभोवः | पर्चस्येकेव चने '्वसोः सम्भ्रसारणम् ' 
(-4-151) दति सम्प्रसारणम् । (शासिवसिघसीनां चः (“111-5-60) एवि 
पत्वम् | वत्रिम् | न् वरणे" (धा० ५-8) । श्ा्टगसदन' (1-2-17) दति 
किप्रत्ययः । जदितस्य । श्चोहाक् त्यागे" (ध।० {11-8) कमणि निष्ठा । स्तस्य छन्दस्युभयथा  (1-4-117) इति सावेधातुकत्वादूः यक् । तस्य "षुत छन्दसि" (1-4-76) इति श्लुः । (जष्टातेर्च' (ं-4-116) इतीत्वम् । कनीनाम् । "येर्मतौ षट्रलम् ` (41.16) इति बहुलवचनात् कन्याशष्द्स्यात्र सम्प्रसारणम् ॥१०॥ 

स्कन्दस्वामी --सुशरुषो नासत्येस्यापिना । उतशष्दोऽप्य्थे | प्रपि पूर्तानि कमात "ठः, भपीवुमन्धत् । डि तत् ? उष्यते । जुजुदपो जयद् ृदधीभूतावू हे नासत्यौ षति 
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रूपं जराल्षशयां प्रामुश्चतं भरमोचितधन्तौ । भपमीतचन्तौ स्त स्यथः | किमिष! 
उष्यते । द्रापिमिव कवचमिव योश; शरीरात् । कतोऽपनीतवम्तौ १ सपवानात् व्यवभनाम्मः 
ऋषेः । भपनीय चे रामु, प्रतिरतम् प्रपूषेस्तिरतिषदधर्थः । मरवर्षितवस्तौ स्थः | 
जितस्य । श्रोहाक् प्यागे ध्यक्तस्थायुषः कौणपरायायुष हस्य; । प्रषर्थितषम्ताधायुर्जानितललक्षणों 
हे दल्ला। श्रादित् भरधेने पतिं भतीरम् ध्रकृणुतम् एतवम्तौ स्थः । कनीनां कम्यकानां 
सुकस्यप्रभरसीनामर् ॥१०॥ 

पेटमापवः- जुस; । जीणौत् । व्यवानात् | नाद्यौ | श्रपि च| 
जराम् «प्र वतरवेतरिधचिकेत' इति मन्घ्रः | ताज्ञरां निद्रामिवानायासेन प्रामश्वतम् । 
"द्रापे श्रन्धसस्पते" हष्यत्र वाजसनेयके निष्वापयतीत्ि द्वापिरिति प्रतिपादितम् | कवच- 

मिषेवयन्ये वदन्ति, तथा पुत्रैः सरस्वस्यास्तीरे स्यक्तस्य । रायु | श्रवधेतम् । श्नन्तर 
सैनम् | युवतीनाम् पतिम् । श्रङृशएुतं युशानमिति ॥१०]) 
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तद्रौ नरा शंस्यं राध्यं चाभिष्टिमिन्नासत्या वरूथम् । 

यष्ठिद्ं्ौ निधििवाप॑गूढसुधै्तादुपथुवैन्दैनाय ॥११॥ 

तत् । वाम् ¦ नग । रोस्य॑म् । र्यम् । च | अ्निष्टिऽमत् | 
नास॒त्या । वरूथम् । यत् । विद्र॑सा। निधिम्ऽईव | अर्पऽ- 
गूढम् ! उत् । दुरतात् ! ऊपथुः । वन्दनाय ॥११॥ 

सायशुः--नरा ारोग्यस्य नेतारौ (नासवयौ) ह नासत्यावरिवनौ वाम् 
युवयोः सम्बन्धि श्रमिष्टिमत् चभ्येषण्युक्तम् चाभिसुख्येन प्राप्तव्यं तथा 
षरूथम् वरणीयम् कामयितव्ये तत् कमे शंस्यम् सस्माभिः प्रशैसनीयम्. राध्यम् 

श्राराधनीयं च | रि पुनस्तस्कर्म ? विद्ंसा जानन्तौ युवाम् निधिम् इव निचिष्तं 
धनमिव श्रपगृष्म् रस्ये निजने देशे कूपमध्येऽपतुरेः निगदं वन्दनाय वन्द्न- 

मृविं दश॑तात् श्वभ्वगैः पिपासुभिद्रे्टव्यात् कूपात् उदुपथुः उदहाष्टेम् ¦ एर्व 
यदेतत् क्ूषादुद्धरणं तदिव्यथेः ॥ शंस्यम्। शशंसु स्तुती! (धा० 1-714) | 

शस्माण्ए्यन्तापू श्वो यत् (1-1-97) इति यत् । "यतोऽनावः! (श-1- 

213) प्रत्याशुदात्तत्वम् । श्रभिष्टि मत् | श्रभिपूबात् ष् गतौ' (धा० 4-20) 

एव्यस्माद्भावे क्तिन् । मन्त्रे पृषे (111-3-96) इति क्तिन उदात्तत्वम् । शरदुत्तर- 
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पदगरफृतिस्वरत्नेन स एव शिष्यते । श्राकन्थ्वादित्वात्' (४1.-1-94-4) पर्ः 

शपत्वम् ¡ (तादौ च' (9-2-50) इति तु गतिस्वरस्य सर्वदिधीनां छम्बपि 

यिकहिपततवाद्रधर्िः । ततो मतुप् । श्रन्तोदात्तादुत्तरस्य तस्य हस्वनुवुभ्याम् 

(४-1-16) श्युदात्ततवम् । वरूथम् । “जुचृतयस्यामृथन' ( ३० 1.-5 ) 
विद्ठासा। पां सलक! (1-1-29) इति विभक्तयकारः । अपगट्रहम् | 

हू संवरणेः (घा० {-880) कमणि निष्ठा । यम्य विभाषा (12 ^) 

इतीटप्रतिपेधः । ।दस्वधत्वष्टुत्वदलोपदीचौः । ¶गनिस्नन्तरः' (४{-2-4.) ६१ 

गतेः ् रकृतिस्वरत्वम् । दशेतात् श्रुमृरशि' (उ० 11-1220)) पन्य. ५५६ य| 

ऊपथुः । (डुवप् बीजतन्तुसन्तानेः (धा० }-982) ! चिशयशुनि पजादित्वात् 

सम्भरसारणम्। द्ि्वचनादि । उन्दनाय । 'क्रियाम्रहशं कसैव्यम् ' (1-4-23 

भाष्यम् ) इति कर्मणः सस्प्रदानत्वाश्वुर्था ।१९।। 

रकन्द्सवामीः--तत् कम वाम् युवयोः । हे नस ससुष्पाकारो शंस्यय् > पम 

गध्यम् घ्राराधनीयं च 1 श्रमिषटरिस्छ । प्राना । पदश्च (श्रभिर्िमत् =) ' (नेनीयं 

ष्यः | हे नासस्या वश्यम् वरणीयं सम्भजनीयं चेत्यधैः । कतमत् १ उष्यते ! यद्ि्(स। 

निधिमिवापगृह्हम् । यधा घौचिद्िद्स पुरूष मिधिम् श्रपगृखहम प्ादाटितनुन्नेतम्, 

पूयं दशंतात् श्व्यम्तागाधप्वावू दर्शनीयद्ुपा्् उदू; | उन्खातवम्त स्थः । उत्तारित- 

वन्तावित्यथै; 1 वन्दने।य । हितीया्यं चत्तुध्यैपा । षन्दनद्रपिम्र । तदेतत् फुरसेनाप्युक्तम् । 

'यामीरेमात्िद्रतम' (ऋ सं० 1-112-5) एति ॥११॥ 

पष्कटमाधवः--तत् । युवयोः । नरो । स्तोतव्यम् । साधनीयं लालनीयं । च | 
श्रन्वेप्रणवस्ाभ्यष्टव्यम् | वरणीयं च । यद् युवां पतिं जानन्तो  ।. "पपम् । निधि. 
मिव वपे पतितम् । बन्दनम् । प्रयलेन दशंनीयादगाधात् कूपात् । उषुपथुः ¡ छन्दो 
ऽनुबिधालाय विभक्तिव्यस्यय श्रुगन्ते्ु भवति ॥११॥ 

(31 :--प०८८11$ 07 7६152 वाव ए४८०६६ा ' ४16 1711118, ८1९1008, 18 
{118६ एणा {4श्०प्171६ 80८८0 प्र, 0 वि ्९९ ८४५6, 
प 18 ६0€ ए€ [1018 ६ |[ 115 ८६8६, १९11४९7६ #* 8148118 
07) ६11€ 1४ 11९ 7140 € ४1६६8८६, 

कः प्रः 

तदव॑ नरा स॒नये दसं उप्रमाविष्टणोमि तम्य॒तुनं विम् । 
दध्यङ् ह य्मध्वाथरवेणो वामश्वस्य शीर्ष्णा प्र यदीमुवाच ॥१२॥ 

तत् । वाम् । नुरा। मनय । दंसः । उमरम्। आविः । कुणौमि | 
तन्यतुः । न । वृष्टिम् । दध्यङ् । ह | यत् । मधु | जाधर्बणः । 

वाम् । अश्चस्य | शष्णा । प्र | यत् । ईम् । उवाच॑ ॥१२॥ 
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साथणः- नरा है नरावश्धिनौ वाम् युवयोः सम्बल्थीनि उम् उद्गृए- 
मन्येदु शकं दंसः । कमेनाभेतंत् । युवाभ्यां पुरा छतं॑तत् क्म सनये धन- 
लाभाथेम् श्राविष्कृणोमि प्रकटीकरोमि । तत्र दृष्टान्तः । तन्यतुः न यथा मेघस्थ: 
शब्वः इष्टिम्. मेघान्तवेतैमानमुदकं प्रवणेन सर्वत्र प्रकटयति तद्टत्। किं तत् 
कमे ? (श्राथवंणः) छअथवंणः पुत्रो दध्यङ एततसंश्चक षि श्रश्वस्य शीष्णा युष्मत् 
सामर्थ्येन प्रतिष्टितेन शिरसा वाम् युवाभ्याम् म् इमां मधु मधुनिष्यां यत् ह 
यवा खलु प्रोवाच प्रोक्तवान् । तदानी मश्वस्य शिरसः सन्धामलक्तणं पुनसीनुषस्य 
भवदीयं कमे तदाविष्टृणोमीत्यथैः ॥ समये । वरु दानः (घा० शो-2) | 
'खनिकषिकस्यञ्चचयसिवसिभ्वनिरनिवनिसमिग्रन्थिच रिभयश्व' (उ० {४-139) 
तीभ्रत्ययः । तन्यतुः । ननु विस्तारे" (धा० 11-1) “छतन्यज्जीत्यादिना, (० 
{¢-4-2) यतुच्प्रत्ययः । यद्वा शतन शब्दे" (धा० 11-457) । बाहुलकादयतुष् | 
छान्प॑सः सलोपः} वृष्टम् | वृष्यते सिच्यतेऽनेनेति षृष्टिः | सन्त्रे ध्युषेत्यादिनाः 
(1-3-96) क्तिनि उदात्तत्वम् । चाथ वेणः । ्रपत्यार्थेऽणि अन्, (४-4-167) 
ति भ्रकृतिभावाष्टिलोपाभावः। शीष्ण । (शीर्षशछन्दसि' (9-1-60) इति 
शिरःशब्दपयाोयः शीषस्यछव्दोऽन्तोदात्तो निपात्यते । धक्ञोपे सत्युदात्तनिषटत्ति- 
स्वरेण विभक्तेरदात्तत्वम् ॥१९॥ ` 

वेङ्कुटमाधव्ः--तत्. | युषयोः । उद्गूख॑म् । कमम । लाभाय | श्राविष्कृयोम्ि। 
स्तनयित्नुः । प्व । ब्षटिम् । मिति पूरणः ॥१२॥ 

(3111, :--1]1# 711180६ ५६ ° 078, {0 (817, 0 7068, 28 
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अजोहवान्नीसत्या करा वौ सहे याम॑न् पुरुभुज्ञा पुरन्धिः । 
श्रतं तच्छासुरि वधिमत्या दहिरण्यहरस्तमाश्विनावदत्तम् ॥१३॥ 

अजोहवीत् । नासत्या । करा | वाम्. | महे । यामन् । पुर्ऽभूजा । 
पुरम्ऽधिः । श्रतम् । तत् । शारसुःऽदव । वृष्रिऽमत्याः । 

हिरण्यऽहस्तम् । अञ्िनौ । अदत्तम् ॥१३॥ 
सायणुः--पुखथजा बहूनां पालको प्रशस्तष्टस्तौ वा नामस्या ष नासत्या. 

वरिवनौ महे मष्टनीये पूजनीये यामन् यामनि । याति गच्छतीति याम स्तोच्रम् । 
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तस्मिन् खति करा श्चभिमतफलस्य कतोरौ वां युवां पुरन्धिः बहुधीः वभ्रिमती । 

वधिः पुत्रोत्पादनाशक्तः पण्डकः । तदरत्येतत्संज्ञा राजपुत्री श्रजोहवीत् पुनः पुनः 

स्तुत्य! पुत्रलामाथेमाहूतवती । युवां च व्निमत्याः तत् श्वानं श्रुतम् श्रश्एुतम्। 

तत्र दृष्टान्तः शायः इव । यथा शासुराचायंस्य वचनं शिष्योऽवदितः, सन्नेका- 

रयेण शरणोति तद्वत् । श्रुत्वा च ह अश्विनौ तस्ये दिरण्यदस्तं सुवणं मयपार 

हितरमणीयपाणि वा एतत्संज्ञं पुत्रम् श्रदत्तम् प्रायच्छतम् | ्रजोहवीवत् । 

हयतेयेडलुडन्ताल्ञङ् । यङो वा' (ए-3-94, इति तिप ईडागमः । करा । 
करोतेः पचायच् । “सुरां सुलुक्! (*;-1-39) इति विभक्तेराकारः । यामन् । 
(आतो मनिनक्वनिववनिपश्चः (1-2-74) इति मनिन् । सुपां सुलुक् ति 

सप्तम्या लुक् । "बहुलं छन्दस्यमाङ्योगेऽपि' ("-4-75) इत्यडभावः । शासुः 

शास्तुः । शशास श्मनुशिष्टौ' (धा० 7-65) (शंसिक्कदिधणए' (उ० 11-94) 

इत्यादिना संज्ञायां तृन् । इडभावः । छान्दसस्तलोपः ॥१३॥ 

चकन्दस्वामी--हे नासस्यौ करा । पूर्वपदलोपोऽत्र द्रष्टव्यः । दिश्चकरा शतरुभि- 

रिुश्रहस्ता । अथवा स्तुतीनां कर्त्री करा | वीं युवां महे महति यामन् यान्ति योद्धारो 

यस्मि स यामः संप्रा इदामिग्रेतः । तत्र ] हे पुरुभुजा बहूनां हविषामभ्यवहतारौ पालयि- 

तासौ वार्तानाम् ! पुरन्धिः बहुप्रजा । श्रुतं युवामपि श्रुतवन्ती । तदाद्कानम् । शासुरिव 

शासितुरिव पितुराचार्येसय व। । महताद्रेशेत्य्ैः । कश्याह्वानम् १ उच्यते । वभरिमत्याः । 

शरस्वा च दिरएयहस्तम् । हिरण्यशब्दैनात्र तद्विकार उच्यते । हिरण्मयौ हस्तौ यस्मिन् ख 

हिरण्मयो बाहुः । तम् हे श्ररिविनौ श्रदततं दत्तवन्तो स्थः ॥१३॥ 

वेङ्कुटमाघवः--श्रजोवीत् । श्राजुहाव । वाम् । नासत्यौ । क्म॑णामाश्चयाणां 

कतारौ । मइति । यक्ते । बहूनाम् विषां भोक्तारो । स्त्री 1 वध्रिमती | तच्वाहानम् । 

भवद्धयां श्रुतमादरेण । यथा शासितुराचायस्य शासनम् । श्रथास्ये | हिरण्यषस्तं नाम 

पत्रम् श्रद सम् ॥१२॥ 

1. :--17 ६0९ &९2६ 71४९ € 182 १870९ ८21]€प्, क ९६५३5, 10705 
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आस्नो वृकस्य वर्तिकामभीके युवं नैरा नासत्यायुुक्तम् । 
उसो कविं पुर्सुजा युवं ह गृप॑माणमङणुं विचक्षे ॥१४॥ 

स्नः । शरष॑स्य । वतिकाम् । अमकि । युवम् । नरा । नासत्या । 
अमुमुक्तम्. । उतो ति । क्विम् । पुर्ऽमुजा । युवम् । ह । 

छृप॑माणम् । अकृणुतम् । विऽ्चक्षँ ॥१४॥ 

सायणः वर्तिका चटकसष्टशसय पक्षिणः खरी तोमरण्ये वतेमानेन शुना 
प्रस्तं पुरा किलाग्धिनाषमोचयताम् । तदेतदाह । है नरा न्रौ (नासत्य) 
नासस्यावधिनौ युवम् युवाम् श्रभीके धभिगमने वरकविंकयोः संमासे बकस्य 
विकतैकस्य शुनः श्रारनः स्यात् वर्तिकाम् चटकसदशीम् श्रगुदकम् अमोचयतम्। 
उतो शपि च पुष्यजा मष्टानाहू प्रभूतक्षस्ती वा युवम् ट युवां खलु कपमाशम् 
स्तुवन्त कविम् एतत्स॑ज्ञकमन्धषषिं पिचक्ते विशेषेण द्रष्ट समथम् श्रङृशुतम् 
श्र्सत्तम् । “शरासनः पहन्नित्यादिना' (1-1-62) चास्यशब्दस्यासन्नादेशः | 
'छह्लो पोऽनः' (४1-4-134) इत्यकारलोपः । उदात्तनिथृत्तिस्षरेण “उखिकम् 
(४1-1-171) इति वा धिभक्तेरुदान्तत्वम् । धयुसुक्तम् । युचेरन्तभावितण्यथौ- 
त "वहुलं छन्दसि, (1-4-76) इति विकरणस्य श्लुः । एपमाणम् | पिः 
तिनं तदादिषु प्रष्टव्यः । विकरणस्वरे प्राप्ते शृषाषीनां चः (-1-203) 
हत्याद्युवात्तत्वम्। विचक्ते। (तुमं सेसेन्' (11-4-9) शति सेन्म्स्ययः, ^स्कोः 
संयोगायोः' (५1{-2-29) दि सलोपः ।१४। 

यास्कः--पुनः पनव॑तते प्रतिदिवसमावतत इति वतिकोषाः। तां 
वृकेणातरकेण स्वंजगल्काशकेनाच्छादयित्रा सूर्येण प्रस्तां तदीयमूखादषिव- 
नावमुचवतामिति (नि० %-21) । 

वेकृटमाषेवः-- शके स्ट वर्सिकायाः । सद्दयामे तां वृषो अग्राकथ वृकस्य 
श्रा्यात् | ाम्। सोचितवन्ताविंति। श्रपि च। फविगुशनसः पितर्मन्यं 
वैल्वमामानं । स्व॒यन्तम् । दशंनाय | श्रक्गएुतेमिहि ॥१५॥ 
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चरिभ्रं हि देणिवाच्छैदि पणमाजा खेखस्य परितः स्यायाम् । 

सद्यो जङ्धामाय॑सीं विदपलायि धनै हिते सतवे भत्यधत्तम् ॥१५॥ 

चरित्रम् । हि । वेःऽईव । अच्छैदि । पणम् । आजा । खेकस्यं । परिऽ 

तक्म्यायाम् । सः । जङ्घ।म् । आयसीम् । विद्पल्ये । घन । 

हिते । सवे । प्रतिं । अधत्तम् ॥१५॥ 

सायणुः--श्राजा आजौ संग्रामेऽगसत्यपुरोहितस्य खेलस्य सम्बन्धिन्या 
विश्पलाख्यायाः चरित्रम् चरणं वेरिव वेः पक्षिणः पणम् पतन्नमिव श्रच्छेदि 8 
पुरा चिन्नमभूत् खलु । हे अथिनौ युवामग्स्येन स्तुतो सन्तौ परितक्म्यायाम् । 

परितक्म्या रातिः । परितं एनां तकति (नि० ॐ-25) इति यास्कः । एनामुम- 

यतः सूर्यो गच्छतीति तस्यार्थः । रात्रावागत्य सथः तदानीमेव हिते शुष निद्दिते 
धने जेतव्ये विषयभूते सति सतवे सर्त गन्तु विश्षलाये श्रायसोम् अयोमयीं जङ्घ 
जङ्कोपलकचितं पादं प्रत्यपत्तम् । सन्धानमेकीकरणं छतवन्ताचित्यथेः ॥ चरित्रम् । 
“शर्तिल्धूसूखनसदह् चर इत्रः (7-2-184) इति करण इप्रत्ययः । श्राजा । 
सुपां सुलुक्" (1-1-39) इति विभक्तंडोदेशः । अयसम् । श्रयःशब्द्द्विका- 
र्थे ्राणिरजतादिभ्योऽच् ' (1-3-154) । °दिड्ढाणब् (५-1-15) इति 
खीप् ॥१५५॥ 

वेङकटमाधवः--खेलनाम्नो राज्ञः । युद्धं । गच्छन्त्यां विश्पलायां तस्याः । चरित्र 
जघनप्रदेशे । पक्षिणः । परणंमिवव्याधैः शचुभिः 1 अच्छेदि । श्रथ तस्याः । हितम् । 
धनम् । प्रतिसरणाय | श्रायसीम् । जङ्कं तस्यै । विश्पलायै । तदानीमेव । प्रत्य 
धत्तमिति ॥१५॥ 
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ातं मेषान्वृक्यै॑चक्षदानमज्राश्चं तं॒पितान्धं चकार । 
तस्मां अक्षी नासत्या विचश्च आध॑त्तं दसा भिषजावनवेन् ॥१६॥ 

रतम् । मेषान् । वृक्यं । चक्षदानम् । ॐन्ऽ्श्वम् । तम् । पिता । 
अन्धम् । चकार । तस्म । अक्षी इतिं । नास॒त्या । विऽचक्षै । 

आ । अधन्तम्। दज्ञा । भिषजौ । अनर्वन् ॥१६॥ 
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तायरुः--त्रवरलब्दश्रतेयंच्छब्दाध्याह्ारः। यः साश्वः शतं शतसंख्या. 
कान् मेषान् वृक्ये शरात्मना पोषिताये बृकस्िये शकलीकृत्य प्रादात् त॑चक्- 
दानम् । सदसिरत्तिकमात्र शकलीकरणणायंः । शकलीकृत्य दन्तवन्तम् ऋभ्राश्व 
पिता शापेन श्रन्धं रृष्टष्टीनं चकार कृतवान् । दे नासस्या सत्यस्वभावौ सत्यस्य॑ 
नेतारौ वा भिप्रजौ देवानां वेधमूतौ सरिवनौ वे वेवानां भिषजौ! (२० त्रा 
ण-1, त° श्रा० 5-11-12) इति श्रुतेः । दक्षा दशेनीयावेतःसंक्ञौ ना 
है श्रश्िनौ। श्रनर्थन् शनषणी द्रष्टव्यं प्रति पिवशापाद्रमनरदिते। श्री 
धचुषी विच विविधं द्रष्टु समयं तस्मै छऋञाख्ाय श्रा श्रधत्तम् व्यधत्तम् 
छक्ुरतम् ॥) यृलये । वृोऽरण्यश्रा तस्य खी दृकी । जातेरज्ीविषयादयोपधाप्' 
(1-1-63) इति खीष् । जसादिषु छन्दसि वावचनम्! (“-5-1( 6- 
रति चतरध्यकवचनस्याडभायो यणवैश “उदात्तस्यरितयोयंणः सवरितोऽु- 

वाच्य (४11;-2-4) इति परस्याुदात्तस्य स्वरितत्वम् '। चक्तदानम् । कषदेलिंदः 
कानच् । चिस्स्वरः । भक्ी । दं च द्विवचने" (४-1-77) इति द्विवचनपर.- 
स्वादतिशब्दस्येकारान्तादेशः । स च उदात्तः । तस्मिन् कृते सद्रतो विप्रतिषेधे 
यद्वाधितं नद्राधितमेवः (१०-40) इति परिभाषया पुनलुम् न भवति । 
विच क्ते | चक्तेः सम्पदादिलक्णो “भावे क्विप्" (1-3-1 6-9) । अनन् | 
ऋ गतौ । भस्मादू छन्येभ्योऽपि दश्यन्तेः (1-2-75) इति हशिम्रहणस्य 
विध्यन्तरोपसंगरटार्थस्वाद्धमि वनिप् । भवै गमनं विषयं प्रत्यनयोनोस्तीति 
घटुब्रीष्टौ 'ननसुभ्याष' (५-2-12) इ्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्। सुपां खक्, 

(४-2-39) ति द्विवचनस्य लुक् ! छान्दसो नलोपाभावः ॥ १६) 

वेकुटमाधकः--पीराणां मेधान् गीता लीलाथम् । दृक्ये । निशखन्तम् । 
ञ्म् । तम् । पिता पौरहितार्थम् | श्रन्धम् । वकार । तकत । दशंनाय । श्चन॑णी 
परते शीघगमने दुमदशंने श्रचिणो । श्राधक्तमिति | 
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आ वां रथ॑ इषिता सुयैस्य कभ्पैवातिष्टदषैता अर्यन्ती । 

विश्च देषा अन्व॑मन्यन्त शद्धः सयुं श्रिया नासत्या सचेथे ॥१५७। 
आ। वाम् । रथ॑म् । दुषिता । सूधैस्य । काऽ । भतिष्त् । 

अपिता । जय॑न्ती | विख । देवाः । अरुं । अमन्यन्त । हत्भेः। 
॥ छि । 

सम् । ॐ इति । श्रिया । नासत्या । सचेथे इतिं ॥१७॥ 
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सायणः- ह अश्धिनौ वाम् युवयोः रथम् काष्मैव | काष्मेशब्द्ः काष्ठा- 
वाची । यथा काष्टामाजिधावनस्यावधितया निर्दिष्टं लचयमाशुगामी करिचत् 
सर्वेभ्यो धावद्धयः पूवं प्राप्नोति, एवमेव सर्वेभ्यो देवेभ्यः पृवेम् श्रवंता शीघ- 
मवधिं प्राप्लुवता युष्मदीयेनाश्वेन करणभूतेन युवाभ्यां जयन्ती जीयमाना वयस्य 
सवितुः दुहिता श्रा श्रतिष्ठत् श्रारूढवती । विश्वे सवे इतरे देवाः एतदारोहण- 
स्थानं हद्धि: हृदये; श्रन्वमन्यन्त श्न्वजानन् । तदानीं हे (नासत्या) नासत्या- 
वरिवनौ भिया ऋक्सदृखलामरूपया सम्पद कान्त्या वा युवां संसचेथे संगच्छेते |! 
जयन्ती । व्यत्ययेन कमणि शतृप्रत्ययः । हृद्धिः  'पहन्नित्यादिनाः (४-1-63) 
हृदयशब्दस्य हृद्धावः । सचेथे । “षच समवाये (धा० {-977) | स्वरितेत्वा- 
दाष्:८४८य ।१५। 

वेकुटमाघवः-कारप्मशब्दः काष्ठवचनो यथाऽऽजिं धावज्छीघं काष्टामातिष्ट- 
स्येवं मबद्धयां शीप्रैरशेः स्वयंवरे । जीयमाना श्राजि धावद्धिः। सूर्यस्य दुहिता । 
युवयोः । रथम् । श्राति्ठत् । तन्व भवतोबलं दृटा स्वयंवराथंमागताः । विश्वे । देवाः । 
हदयैरेव 1 श्रन्वमन्यन्त तदानीम् । जयश्रिया । सह् । संयुक्तो भवथ इति ॥ १७] 
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यदयातं दिवोदासाय वतिर्भरदराजायाश्विना हय॑न्ता | 
= + ।॥ ¢+ ॥ युक्ता रेवदुवाह सचनो रथो वां वृषभश्च रिंदयुमारंश्च युक्ता ॥१८॥ 

यत् । अर्यातम् । दिवःऽदासाय । वर्तिः । भुरत्ऽवाजाय । अशिना । 
हयन्ता । रेवत् । उवाह । स॒चनः । रथः । वाम् | वृषभः । 

च । रिुमारः । च । युक्ता ॥१८॥ 
सायर॒ः-(श्रशिना) दे अशिनो यन्ता स्तुतिरि्छूट्ट ४८ युवां 

मरद्राजाय सम्भियमाणह् विलक्तणान्नाय यजमानाय दिवोदासाय पएततसंज्ञाय 
राजषयेऽभीष्टं फलं वातुं वर्तिः तदीयं गृह यत् यद् श्रयातम् श्रगच्छतं तदानीं 
रेवत् धनयुक्तमन्त्रं वाम् युवयोः स्चनः सेवनो रथः उवाई तस्मै दिवोदासाय 
भ्रापयामास । श्रपि च तस्मिन् रथे इषमः भ्नड्वान् शिशुमारः राहञ्च 
परस्परविरुद्धावपि स्वसामथ्येप्रकटनाय युक्ता बाहनतया संयुक्ावास्ताम् | 
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दिवोदासाय । दिवश्च दासे षष्ठया (लुग्वक्तव्यः (काशिका ४-3-21) 
ह्युच् । दिवोदासादीनां छन्दस्युपसंख्यानम्' (४-2-91-1) हति पृवेयदा- 
शुदात्तत्वम् । भरद्वाजाय । श्नम् भरणे" (धा० 2 -862) । श्रस्मादू व्यत्ययेन 
कमणि शतरप्रस्ययः । शतुः छन्दस्युभयथा (-4-117) त्यार्ध॑धातुकत्वेन 
लसाषेधाुकाजुदात्तस्वाभावास्रस्ययाद्युदात्तत्वम् । बहुव्री पृ वैपदप्रकृति- 
स्वरत्यम्। यन्ता । हैन: कमंशि लटो व्यत्ययेन शक्रे । बहुत छन्दसि 
(५-1-34) इति सम्प्रसारणम् । शपि गुणे ान्दसोऽयावेशः । रेवत् 
रयिशब्दान्मतुप् । “्येमेतौ बहुलम्, ("1-2-37-6) इति सम्प्रसारणम्, 
छछुन्द्सीरः (9111-2-25) इति मतुपो वत्वम् । "रयिशब्दाच' (कात ४-1- 
176) ति मघुप उदात्तत्वम्! सचनः। पच सेवने" (धा० -977) 
श्रनुदाततेदश्च हलदेः" (111-2-149) इति युच् । षां सलक (1-1-39) 
द्रति निभक्तराकारः ॥१८॥। 

येङ्कटमाधवः--यदा युवाम् । दिवोदासं रितम् । मा्ग॑गमनाय | श्रयातम् | 
भरद्वाजकरुलजाय । श्राह्रूयमानौ तदानीं युवयोः | सचनः । सेग्यः | रथः | धनयुक्तः । 
वाम् । उवाह । तदानीं तस्मिन् रथे बादायम् | ऋषभः । च । शिशुमारः । च | 
युक्ताविति ॥ १८ 
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रयिं सक्षत स्वपत्यमायुः सवी नासत्या वर्हता । 
भा जह्ावीं सम॑नसोप वाजेखिरक्ष भागं दधतीमयातम् ॥१९॥ 

रयिम् । सुऽ्षतरम् । सुऽभपत्यम् । आयुः । सुऽवरीम् । नासत्यु । 
वहन्ता ! आ । जष्षावीम् । सऽ्मनसा । उप॑ | वाजः । त्रिः | 

अष्टः । भागम् } दर्धतीम् । अयातम् ॥१९॥ 
सायरखः-है (नास्या) नासत्यावश्विनौ सच्श्रं शोभमबलं रयिम् धतम् 

स्वपस्यम् शोभने पुत्रादिभिरूपेत्तम् | रवीय॑म् शोभनवीर्यपितम् 1 श्रायुः । चन्न 
नामैतत्। एव॑गुणविशिष्टमन्तं च वन्ता धारयन्ती युवां समनसा समान- 
मनस्फौ सन्तौ जहावीम् जन्होमंहर्षः सम्बन्धिन प्रजाम् श्रा श्रयाम् घाभि- 
मुख्येनागच्छतम्  कीटशीम् † वाजैः ट विलकणेरन्नेरपेतम् । श्रः चत्रादुः-- 
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शब्देन तत्रातुष्डेयः सोमयागो लयते | तस्य प्रातःसवनादिरूपेण चिः त्रिष 

विमन्तं भागम् घंशं दधतीम् विघ्रतीम् । श्वसुसवनं हृविर्भियंजमानाभित्य्थः। 
सक्रम्। बही नमसुभ्याम्ः (-2-122) श्यु्तरपदान्तोदात्तत्वम् 
सुवीय॑म्। ष्वीरवीयौ च' (५-2-120) इद्युत्तरपदादयुदात्तःवम् । जहावीम् 
ज्शब्दात् ।तस्येदम्' (५-3-120) हस्यर्थण । दि बहाणन् ' (५-1-15 
हति ङीप्। हस्वदीेयोर्विनिमयः प्रषोदरादित्वात्। उक्तं च~--'वणोगमे 

वर्णविपर्ययश्च (काशिका० -3-109) इति । श्रत एव मध्योदात्तत्वम् ॥१६। 

ेङ्ुटमाधवः--रयिम् | शोभनवरलम् । शोभनापत्यम् | श््म् । सुवै च 
नासौ । प्रयच्छन्त । जक्ोरपस्यभूतां प्रजाम् । मलाकाश्वकुशिफविर्वामिघ्नप्रसतिम् 
एकफचितौ । श्रम्नैः सह । उपागच्छत् । श्रहः। चियुवाभ्याम् । हविः | प्रयच्छन्त 
मिति ॥१६॥ 
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परिविष्टं आषटुषं विश्वतः सीं सुगेभिनेक्तमूहथूरजोभिः । 
विभिन्दुना नासत्या र्थन वि पतों अजरयू अयातम् ॥२०॥ 

परिंऽविष्टम् । जाहुषम् । विरतः । सीम् । सुओभिः । क्तम् । उद्भुः। 
र्जःऽभि; । विऽमिन्दुन। । नासप्या । रथेन । वि । पर्व॑तान् । 

॥ ग कान्तौ णि 

भुजरथू इति ; भयातम् ॥२०॥ 

साणुः--जाहुषो नाम करिचिद्राजा । विश्वतः स्वेतः परिविष्टम् शत्रुभि 
परित षं राजान् (जाषटूषम् ) है (नाप्ष्या) नाक्षव्यावशिविनौ श्रजरयू जरावर्जितें 
नित्यतरणौ युवां विभिन्युना विशेषेण सवेस्वभेद केनार्मीयेन रथेन नक्त 
रात्रौ फोभिः सुष्टु गन्तु शक्यैः रजोभिः रस्षकेमौरयः उद्धः तस्मान्छतरसमूष्टा्िर 
गमयतम्। सीम. येतत्. पदपूरणम् । निगेतेच तेन सदु पर्व॑तान् शष्नुभिरा 
रोदुमशक्याण्िलोचयान् वषि श्यात् विरोचैणागच्छतम् । परिविष्म् 
“विश प्रवेशने' (धा० ४;-10) । कमंशि निष्ठा । (गतिरनन्तरः (४-2-49) 
इति गतैः प्रफृतिस्वरत्नम् । सुगीभिः । सुदुरोरधिकरणे (11-2-46-3) इति 
गमेः । विभिन्दुना ! भिदिर् विदारणे (धा० ५-2) | यौणादिषः 
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उप्रत्ययो नुमागमश्च । अजरयू । न जरा रजरा । तामात्मन श्छसः । सुष 
श्रात्मनः क्यच्! (1-1-85); नचछुन्दस्यपुत्रस्य' (७-4-35) इतीस्वदीध- 
योनिषेधः । कयाच्छन्दसि' (111-2-170) इत्युप्रत्ययः ।२०॥ 

स्कन्द्स्वामीः--परिशब्योऽग्र विश्वत स्येते पौनरंकतथप्रसङ्ताष धाष्वर्थासुवादी । 
विषिष्यप्स्यथंः । ष्याप्तं जघ्या । जाह पं मामर्षिम् विश्वतः सवतः स्वतः पुप्रतो दारत्श्च 
सपुत्रदारं ्तमित्यथः | रजोभिः रजःशष्दोऽत्र सेजोषन्वनोऽन्तर्णीतिमस्वर्थश्च । सेजस्विभिः । 

शीघगामिभिस्िधंः | विभिन्दुना पर्व॑तमेदुनसमर्थेन रथेन परक्वानपि प्॑तान् हे श्रजरयू । 
युशष्दोऽत्र तद्दे । 'अषयुरगष्यु रथयुः' (० घं 1-51-14) हति यथा । 
शजरायन्तौ | नरारश्ितावि्यर्थः । म्ययातम् । यातिरघ्रान्तर्णीतिण्यर्थः । पिगमिवन्तौ 
युवाम् । छतिक्रमितवन्ताविष्यथंः ॥२०॥ 

पेङकटमाधवः--- विश्वतः । परिग्ह्यावष्टम्यासुरेः पवैतैः परिद्रतम् । नाहुषं नाम 
देवानां यजमानम् । सुगमैः ! मार्गैः । नक्तम् । उष्युः। तदानीं पव॑तानां पिभेत्रा । 
रथेन | पवंतानां मध्ये । जरारहिताषजी्णौ खन्तौ 1 यतवन्ताविति ॥२०॥ 
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एकस्या यस्तोरावतं रणाय वरम्िना सनयं सहतां । 
निर्हतं दुच्छना हन्दरुवन्ता प्रथश्व॑सो वुषणावरंतीः ॥२१४ 
एकस्याः । वस्ते; । वतम् । रणाय । वराम् । अश्चिना | 

सनयै । सष्टस्ा । निः । अहतेम् ! दुच्छुना; । इ्ऽवन्ता । 
पथुऽश्रव॑सः । वृषणौ । अरातीः ॥२१। 

सायसुः--्े (अशिना) सरिविमौ वशम् एदत्संज्चम्षिम् दकया: परतो 
एकस्याः रयाय रमणीयाय स्सा सहुलसं स्याकाय सनये धनलाभाय -छाषतम् 
शरचतम् । स॒ ऋषिः रव्यं यथा सदसखसंस्यं धनं लभते तथा रकितिबन्ता- 
पिरय्थः। सपि. चद वृषणौ कामानां वर्पितारावश्विनी शधरवन्ता इन्द्रेण 
संयुक्तौ युव, इन्छुनाः दुष्रसुखान. दुःखस्य कर्वृन् श्रयुश्रवसः विस्तीणयशसः 
श्ररातीः शत्रून् निरहतम् निःशेषेणावधिषम्। यद्रा | काननस्य पथुश्चवःसंक्त 
राज्ञः शुनिति योभ्यम् ॥ सखा । सुपां सुक्! (ण\-1-39) इति नृलुध्यां 
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डादेशः । शतम्] लङि थसस्तम् । 'श्रतुदात्तो पदेशः' (५-4-32) इत्यादिना- 

लनास्िकलोपः। दुच्छुना: । एुनमिति सुखनाम । दुष्टं सुख यासां तास्तथोक्ताः। 

"परादिश्छन्दसि बहुलम्! (४-2-199) इव्युत्तरपदाशुदात्तरवम.॥२१॥ 

ेक्ुटमाधकः--एकष्य । श्रहः कृतो यो र्णस्तस्य यथा । बशो राजा } सतं 
घनम् । लमत एवं तं ररततत॒रिति ससत चतुरध्यकवचनस्याकारः । किश्च । प्रधुभव- 

रस्तस्य । निदंतवन्तौ । उपद्रवकारिणः । शबून् | है वधितारो । कामानाम् | इन्र 
र्या वित्यथवा पृधु्रवाश्च नामापरस्तस्य शत्रश्च निरहतमिति ॥२१॥ 
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शरस्यं विदाच॑तकस्यावतादा नीचादुचा चक्रथुः पातवे वाः । 
दायै विम्नासत्या शचींभिजुर्ये स्तथं पिप्युाम् ५२२॥ 

रस्यं । चित्] आर्यतूऽकस्य॑ । अवतात् । आ । नीचात् । उच्चा । 
चक्रथुः । पातवे । वारिति वाः । ये । चित् । नासत्या । शचीभिः । 

जसुरये । स्तयैम् । पिप्यथुः । गाम् ॥२२॥ 
सायणुः--प्रा्चकस्य ऋ्रचत्कपुत्रस्य शरस्य पततसंक्षस्यापि स्तोतुः पिषा- 

शतस्य पात्रे पानार्थं नीचात् नीचीनात् श्रवतात् कुपात् उष्चा उन्चैरपरिष्ान् 
वाः उदकं हे श्ररिवनौ युवाम् श्रा चक्रमुः आभिमुख्येन कृतवन्तौ । यथा दै 
(नासत्या) नासत्यावश्विनौ शत्ीभिः युष्मदीयः फम॑भिः परिचरयौः जघुरय 
भ्रान्ताय शयवे चित् शयुनाम्ते ऋषये स्तयम् निवृत्तप्रसवां गाम् अम्निहोश्राथस्य 
वयसो शोधी पिप्यगुः पयसा युव।मापूरितवन्तौ ॥ पातवे ! "पा पानि" (धा 
-908) (तुमर्थे ससेन" (-4-9) इत्ति तवेन्प्रस्ययः । जसुरये । जसु हिसा- 
याम्! (धा० 134) । जसिरदोररिन) (8० 373) } स्तयम् । स्तीयंत 
पज्छद्यते प्रसवसाम्नध्योभविनेति स्तरीः। यवितृस्तृतन्त्िभ्यः ई: (० 
‡-156) दइतीकारमत्ययः। "वा दछन्दसि' ( "1-{-106) एत्यमिपुवैत्वस्य 
विकल्पितत्वात् तदभावे यणादेशः ! “उदात्तस्वरितयोयैणः (\111-2-4) इति 
परस्यानुदात्तस्य स्वरितत्वम् पिष्यथुः । ्यायी ष्द्धौ' (धा० 1-484) । लिटि 
भ्यत्ययेन परस्मेपदम् । 'लिञ्यकोश्वः (*}-1-29) इति प्रीभावः॥२२] 
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खन्दस्वामी--श्रवतात् । सप्तम्य्ेऽ्र पञ्चसी । कृषे । नीचात् । हिसीयक- 

वचनस्यायं “सुपां सुक्" (1-1-39) दति छुगदेशः । नीश्वम् । सुदूरथर्षित्वाद् प्रहीतु- 

मशक्यम् । उच्चा! श्रयमपि द्ितीयैकयश्वनस्याकारः | उस्चम् | दस्तप्राह्यमिस्यथेः । 

श्राचकथुः श्चाभिमुष्येन एतवन्तौ स्थः 1" "`` शचीभिः स्वाभिरतिशयवतीभिः प्रकाभिः 

कर्मभिर्वा । जसुरये जसु ताडने । साष्यित्रे शत्रुणाम् । ताहिताय घा | गोः प्रसथनिव्मा 

भधेनुष्वापया च पीषितायेष्य्थः | स्तयं निदत्तभसवा स्तरीरस्यते । तां पिप्यधुः । घ्राप्या- 

यितवन्तौ धेनुं एतवम्ती ] काम् १ उष्यते । गाम् । प्वेतस्परस्तादपि पुनवचयति "धेनु 

एला" (० सं ° 1-177-८0) इति ङुप्तेनप्युक्तम्--'याभिरधेनुम्' (ऋ० सं ° 1-112- 

‡) इति । शयर्ताम राजपिः । सोऽश्विनौ परिधर्यया पुष्टाघोवाच च । मम गोरथेसरनिदृततपरसवां 

द्वाच। तां मे धेनुं करतमिति । तामस्मा भ्ररिवनौ धेनु चक्रुरिति ॥२२॥ 
वेक्षुटमाधवः-- तुषितस्य श्षीकपुप्रस्य | शराख्यस्य । नीषचोदकात् । कूपात् । 

(नाय । जलम् | उच्यैः | श्राचमतुरश्िविनौ । तथा शयवे ! हे नासत्यौ ! कममिः। 
पक्तीशाय स्ुधिताय । निडृत्प्रखवाम् । गाम् । श्राप्यायितवन्ताविति ॥२२॥ 
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अवस्यते स्तवते ण्णियायं छजूयते नासत्या शचीभिः । 
शु न नष्टमिव दनाय विष्णाप्वौ ददथुविश्वकाय ५२३ 

अवस्यते । स्तुते । कुणिथाय॑ । ऋज्ऽयते । नास॒त्या । शर्चमिः। 
प्यम् । न | नषटमऽव | दद्ीनाय । विष्णाप्वम् । 

ददथुः । विश्व॑काय ॥२३॥ 
पायर्ः--श्रवस्यते वनं रक्तणमात्मन षच्छते । स्त॒धते सुति वेते 

ष्ियाय कृष्णो नाम करिचन् । तस्य पुत्राय | रजयते श्चाजैवमिच्छते बिश्चकाय 
तसंक्षकाय ऋषये नासप्या हे नासत्यौ युवां शचीभिः श्रात्मीयेैः कमेभिः 
ष्णाप्वम् नाम विनष्टम् पुत्रं दर्शनाय दर्शनार्थं ददथुः दत्तवन्त । तत्र दृष्टान्तः । 
म् न नध्मिव । एक उपमार्थीयः पूरकः । यथा कशद्धिनष्टं पशुं स्वामिनो 
पथं प्रापयति तद्वत् । श्रवस्यते । श्नवःशब्दात् सुप आस्मनः श्यच् 
1-1-85) । शशतुरनुमः' (४1-1-163) इति विभक्तेरंदात्तत्वम् । कृष्णियाय । 

गश्रन्दा्दपत्याथे छान्दसो घच् ।२३॥ 
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रकन्दस्वामीः--' "पशुः न नष्टमिव दशनाय | शइषाभ्दोऽप्र भेष 
पौमकष्कपात् ''सल्तयुपमार्थ॑स्य सम्मत्यथे प्रयोगः'' (नि° ४11-32) इति पदपूरणः ॥२६ 

ेङ्कटमाधवः--रकणमिच्ुते । स्तुवते । $ष्णपुत्राय । श्राजषमिच्छुते विशव 

कनाम्ने । नासौ | कर्मभिः | नष्टसिते । पशुं विनष्टम् । पिष्णाप्यं नाम पुत्रम् 
दशनाय | ददथुरिति । वेति पूरणो नेस्यनेन पौन सक्त्यादिति ॥९३॥ 
2111, ;--10 “18४६1९8, 2१७8४४६8 { 901 01 518, ४1€ 1811९0४४ 108 

10 5001611६ ८६ 814 ६14 {7९81864 $०प, 

¶€ छ1८]1 0 009९ ८5 ८९8८07९4, [1८ 80702 108 ९7६4८८1९, 1 
801) #181 द्र {9८ [19 €४६§ ६० 100५ 91). 

दश॒ रा्रीरिषेना नव दयूनव॑नचं॑श्रथितमप्स्व!ग्तः । 
विक्त रेभमुदनि प्कसज्नन्यथुः सोम॑मिव सवेण ॥२५॥ 

द रात्रीः । अरिविन | न्व । यून् । जवैऽनद्धम् | शयितम् । अप्च । 
अन्तरिति । विऽ्र॑तम् | रेभम् । उदनि । प्रऽचरकतम् । उत् । 

निन्यथुः । सोम॑म्ऽहव । सुवे ॥२४॥ 
पायरुः--श्ष्यु कूपान्तवेतैमानासु श्रन्तः मध्येऽसुरेः पातितम् श्रशिकेन 

दुःखहेतुना दाम्ना श्रवनद्म् बद्धं भयितम् शत्रुभिर्हिसितं दश रात्रीः दशसंख्याका 
निशा नव चन् नवसंख्याकान्यहानि | श्रत्यन्तसंयोगे द्वितीया ! एतावन्तं कालं 
तत्रेव कूपेऽदरिथतप् त एव उदनि उपुके भतम् विप्लुतं व्यारिष्रसर्व् 
प्रृकम् | लुप्तोपममेतत् । प्रषृञ्जनेन सन्तप्तं घर्ममिव ज्यया सन्तप्यमानम् 
एवभूसं रेभम् हे श्रभचिनौ युवाम् उजिन्यधुः तसमत्करूपादुन्नीतमुत्तीणं कृतवन्तौ । 
तत्र ठान्त । सोममिव यथाम्निहो्र्ोमार्थमभिपुतं सोमरसं कूपसदशोऽभ्निहोत्र- 
स्थालीमध्ये वतमानं वेण श्रष्वयुरन्नयति उर्व नयति तद्वत्] अवनद्धम् । 
"नष्ट बन्धने" (धा० 1५-58) कर्मणि निष्ठा । नहो धः, (7-2-34) 
भपस्तथोर्धोऽधः' (1-2-40) इति निष्ठातकारस्य धत्वम्। गतिरनन्तरः 
(1-2-49) इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वम्। भथित्तम्। मथ हसाः, निष्ठा | 
विप्रृतम्। भुङ् गततौ" (धा० ;-937) । अवनद्धवस्त्ययस्वरो । 'कमिलकादिः 
त्वात् (४711-2-18 भाष्यम् ) लस्वविकल्पः। उदनि । प्पहन्नित्यादिना' 
(1-1-69) उद्कशब्दस्योदमनादेशः ।२४। 

त्वन्द्स्वामीः--दश राप्रीरिति, “भग्षं गृख्छम (० सं° {-117.-4) हति | 
घ ततर पतङ्पोऽधिलााशहाव । भहूयमानावधिनौ तं समाजगमहुरिति | पद्पि कथीवानेव 
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वभयति | स तं र्णीधः' (ऋ० सं ° 1117-4) इति | भागत्य घोसरयासकतुरिति । 
तवपि फष्ठीषानेव वच्यति | धिते रेभमिति । धघोषापि घच्यति | युवं ह रेभम् (ऋ० सं० 
‡-39-9) हृषि ॥२४॥ 

पेङ्गटमापकवः--दश । राध्रीः । नव च) श्र्ानि | श्रशिषेन भिगडेन बद्धम् | 
श्रप्सु | श्रन्तः | श्रवनद्धम् ¡ निगूढम् 1 विष्ठुतचित्तम् | रेभनामानम्। उदके | 
शसुरेरि्थं प्रवृत, बृश्वतिश्छेदनक्मह व॒ हिंसार्थः । तमुक्निन्यथुः । सोममिव | सुवे । 
सोमोऽप्यमनिच्र्विमेवति ॥२४॥ 
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भ्र वां दसोस्यशिनाववोचमस्य पतिः स्यां सुग्व॑; सुधीरः । 
उत॒ पश्यन्शरुवन्दीधमायुरस्त॑मिचेसरिमाणै अगम्याम् ॥२५॥ 

प्र । वाम् । दसासि । अश्चिनौ । अवोचम् । अस्य । पतिः । स्याम् 1 
सुरव । सुऽवीर; । उत । पश्यन् । अशरुवन् । दभवेम् । आयुः । 

अस्तम्ऽ्व । इत् । जरिमाणम् । जग्म्याम् ॥२५॥ 

सायणः श्रिनौ वाम् युवयोः व॑सांसि पुरा कृतानि कमणि प्र 
श्रवोचम् स्पष्टमुक्तवानसिम । सोऽषटं घुगव; श्ोभनगोथुक्तः सुवीरः शोभनवीरश्व 
भूत्वा शरस्य रष्ट्य पतिः अधिपतिः स्याम् भवेयम् । उत श्चपि च पश्यन् 
शक्तिभ्यां पश्यन् । उपलषणमेतत्। सर्वैरिन्दरियेः स्मस्वविषयग्र्टणसमर्थेः 
दीधेम् वष॑शतरूपेणायतम् श्रायुः जीवितं च श्रश्तुवन् प्राप्सुकस्न्म् श्रस्तमिव् 
यथा गृष्टं स्वामी निष्कण्टकं प्रविशति; एव॑ जरिमाणं जरां जगम्याभू 
कणटकराहित्येन प्राप्तुयाम्। बुद्धः संश्विरफालं भिवसेयमित्यथः । स्याम् । 
अस्तेः भ्राथनायां लिङ । यासुट् । “भर्ोरज्ञोपः' (४1-4-111) इत्यकारलोपः । 
अश्लुवन् । शरश व्याप्तौ (धा० ४-18) व्यत्ययेन शत । जरिमाणम्। “जष् 
वयोष्टानौ' (धा० ५-52) शअस्मादौणादिक दमनिच् । जगम्याम् ¦ गमेः 
प्रार्थनायां लि । बहुलं छन्दसि! (\;-4-76) एति विकरणस्य श्लुः ॥२५॥ 

सकन्दस्यामीः-- भस्य दुद्धिल्थस्माभि्रेषल्य = पमादेरयं पतिनिर्दशः| केष 

इदमस्मवुमिकपितं धलादि तस्य पतिः स्यां मनेयमहमर् । सुगवः रोमा गावो बल्ब घ; 
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सुगवः | पुन्दुसत्यादुकारः समापतन्तः । शोममामिगोभिस्पेतः सरिव्यथंः | "`" "^` 

छथित् स्वगु्टमयुद्धिप्ो गच्ेत्तदत् जरं गच्छेयम् ॥२५॥ 

ङ्कटसाधवः--द्थं प्रावोचम् । युवयोः । कमणि सोऽहम् ¡ शौभ्गौयुर 
शोभनवीरश सन् | श्रस्योभयस्य । स्वामी । स्याम् | श्रपि च चन्नुषाऽनन्धः सं 
पश्यन् | दीधश्च | श्रायुः । प्रार्नुषन् | स्वग्हमिव । श्रनुद्धिमष्टदयः सम् क्रमेणा जरा 
गच्छेयभिति ॥२५॥ 
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ऋणि 

दधता ऋषिः । उवाः देवता । रिष्ट छन्दः । 

उषा उच्छन्ती समिधाने अभ्रा उथन्त्त उवविया जयोतिर मरत् ! 
देवो नो भत्रं सविता न्व पराक्तावीद् दषस चतुष्पदित्यै ॥१॥ 

उषाः । उच्छन्ती । पूते । अभ्रो । उत्ऽयत् । सू्ैः । उर्विया । 
ज्योतिः | अश्रेत् । देवः । नः । अग्र | सविता । नुं | अरम् | 

प्र । असीत् । दविऽपतत । ग्र । चतुःऽपत्. | शये ॥१॥ 
सायर्ः--एषा उपाः समिधाने श्रमो । भमित्वसामान्येनेकवचनम्। 

प्निषु समिभ्यमनेषु ससु । कर्मा्थे क्च॑मत्ययः। उषःकाले श्ाहवनीयादयः 
भ्षवाल्यन्ते । उच्छन्ती तमो निवासयन्ती उपिंया उरु बहुलं भ्योतिः प्रकाशम् 
श्रभेत् सेवते ॥ प्रकाशयति चा सवम् । किमिव उधन् सूर्यः। 
उपम प्रधाननिरदशः । उदितः सूयैः इव । सूर्यो यथा प्रकाशयति तथेत्यर्थः, श्त 
र्वकुदयानन्तरमस्मिन् कमणि वा सविता देवः सर्वस्य प्रेरकः सूर्यः नः श्रस्मदं 
ठ विधम् | श्रम् । श्रथशब्दोऽन्र विशेषणवाची नपुसकलिङ्गः । 'श्यन्नर्यानि 
छृणवत्नपांसि' (ऋ० सं० 1-63-4) हइत्यादौ तथा टष्त्वात्। धरणीं 
दिपत् पादद्वयोपेतं मयुष्याविरूपं धनं प्राशावीत् | ‹ ् दुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य! 
(*11-3-41) इति विसजेनीयस्य पत्वम् | किमयम् १ श्यै द्विपदां 
चद् च गमनाय । यद्वा । नः इत्यै इति सम्बन्धः श्नस्मद्रमनागमनारिन्याः 
पारायेत्यथैः ॥१॥ 
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वङ्कटमाधवः--उषाः । व्युच्छन्ती ¡ श्ोमायं दीप्यमामे | श्रमी मरति | 
उश्च सूः । विस्तीणंम् । ग्योति | धतिः | देवश्च । सविता । श्र । दिपरम् । 
शर्मन् । फारयं प्रति | प्रसति । द्िपत् | चुषपश्च । गमनाय | प्रसौति ॥१॥ 
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अमिनती दैव्यानि वरतानि प्रमिनती म॑नुष्वां युगानि । 
हयुषीणभुपमा शश्व॑वीनामायतीनां प्रथमोषा ग्य॑यौत् ॥२॥ 

अमिनती । दैव्यानि । वरतानि । प्रऽमिनती । मनुष्य । यगानि । 
युषीणाम् । उप॒मा । श्छ॑तीनाम् । आऽयुतीनाम् । 

परथुमा । उषाः | वि | शयोत् ।२॥ 

सायरुः--दैव्यानि त्तानि देवसम्बन्धीन्यमनिषोत्रादीनि कर्मासि | घ्रत- 
मिति कमेन।म घ्रतम् कवेरम् (निघ -1) हति तन्नामसु पाठात् । तानि 
कमणि श्रमिनती ्रहिंसती भानप्रद नेनानेक्षलं वती । तथा मनुष्या मतुष्याणं 
युगानि युगोपलकितान् निमेषापिकाल्लावयवाम् प्रमिनती प्रकषण सती, श्रायुः 
छुपयन्तीत्यथैः | उषाकासे सर्वँ यथायथं स्वसवन्यापाराय गच्छन्तीति प्रसिद्धम्| 
किख द॑युषीणाम् श्वतीतानाम् शश्वतीनाम् नित्यानाम् उषसाम् उपमा ताभिः 
सदृशीत्यथः । सादृश्यं च 'सहशीरश्च सदृशी रि दुश्वः (ऋ० सं ° 1-123-86) 
एत्य क्तम् ¦ तथा श्रायतीनास् प्रथमा भआगामिनीनामुषसां प्रथमभाविनी सती 
व्यत् विषेण प्रफाशते। यदा ईयुषीणाम् गमनशीतानां पश्वादीनां 
शश्वसीनाम् सन्ततिप्रवाहखूपे नित्यानाम् उपमा तदश्निस्येत्यथः। तथा श्रायती- 
नाम् रात््यवसानंसमये उसद्यमानानां प्रज्ञावागादीनां प्रथमा प्रथमभाविनी | 
उषस्यागततायां वाचो बुद्धश्च स्फुरन्तीति प्रसिद्धम् । तादृशी देवी व्यद्यौत् 
प्राशिनाम्ुप्रह्ाय शयोतते ॥२॥ 

वेङ्कुटमाधवः--श्रहिखती | यक्षान् । प्रहसन्ती । मतेष्याणाम् । श्रायुषो व्यव्- 
च्छ्ेदकानि, श्रष्येराश्राणि । गतानापरषसाम् | श्रन्तिमा । श्रायतीनाम् । प्ुखया | 
प्राद्रूरभषत् ॥२॥ 
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दषा दिवो दुहिता भत्यंदिं ज्योतिवसाना समना पुरस्तात् । 
छरतस्य पन्थामन्वेति साघु भ॑जान॒तीव् न दिषो मिनाति ॥९॥ 

एषां | दिवः । दुहिता । प्रतिं । अदर । ज्योतिः । वसाना । 
सुमना । पुरस्तात् । तस्य॑ । पन्थाम् । अनु । एति । 

साधु । ग्रजानतीऽव । न । दिराः । मिनाति ॥२॥ 

तायरुः--एषा उषाः दिवः श्योतनारमकस्य शलोकस्य दृष्ता दुवृ. 
स्थानीया । वत उद्पद्यमानतनाहषितेध्युपचयते | पुरस्तात् पुैस्यां विशि प्रति 
्रत्येकम् श्वदि श्यते | सर्वेषामपि प्राणिनामाभियुख्येन प्रकाशत इत्यथैः | 
की शी सा ? ज्योतिः षसाना तेजोरूपं वस्त्रमाच्छावयन्ती तेजसा प्रकाशयन्ती 
समना सम्यगानाययित्नी चेष्टयित्री | छन्तभाग्रितस्यर्थोऽयम् } यद्रा सष युगपदेष 
भन्यतेऽवघरुध्यते प्राणिभिरिति समना । -व्युतपसस्यनवधारणाद्नवप्रष्टः । सा 
तादृशी श्चुतस्य श्रादित्यस्य पन्थाम् पन्थानं मेरोः प्रान्तप्रदेशम् श्लु फमेण साध 
सम्यक एति गच्छंति । सूरयो यत्न यत्न गच्छति तत्र तत्र पुरसतादुषा अपि गच्छती- 
त्यथः । सेव विशेष्यते | प्रजानतीव प्रियभूतस्य सूयेसय मार्गो मयापि गन्तन्य 
ति षेतयन्तीव । चथा लो प्रियतमेऽलुरागयुक्ता फाविद्धतौरं सवास्ववस्थाघ 
ततं विगुल्यति तथेयमपीत्यथेः | किञ्च दिशः प्रागादिकाः न मिनाति न हिनस्ति | 
हिन्तुषा यत्र गच्छति सा भ्राचीत्येवं प्रागादिन्यवष्ारं करोतीत्यथैः ॥१॥ 

वेङकटमाधवः- एषा दिवः| प्रतिद्श्यते। परमस्यां दिशि। भ्योतिः। 
ह्मन्छदयन्ती । समनस्का । श्रादिध्यस्य | पल्थानम् | साघु | श्रसुगण्छुक्ि | प्रागेव 
द्रपगन्टुल्तीव | दिशश्च । न | हिनस्ति रात्रिरिपेति ॥१॥ 
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उपो अदाशे शु्धयुवो न व्॑तौ नोधा धवाविकृता प्रियाणि । 
अद्मसन्न स॑स॒तो बोधयन्ती राश्वनमागात्पुन॑रेयुषींणाम् ॥४। 

उपो इतिं । अदर 1 इन्धयु्ः । न । वक्षः । नोधाःउन । आविः । 
शकृत । प्रियाणि । अगरऽसत् । न । ससुतः । बोधयन्ती ! राखत्ऽ- 

तमा । आ ! अगात् । पुनः आऽयुषीणाम् ॥४॥ 

सायणुः-एपा उषाः | उपो इति निपतद्यसमुदायात्मक एको निपातः । 
सर्वेः समीप एव श्रद्ं दश्यते । पत्र दृष्टान्तः । शन्ध्युवः न बद; । शत्र नकार 
उपमार्थीय उपरिष्ठत् प्रयुनज्यमानत्न।त्। यत्र तु प्रतिषेधौ विवक्तिपस्तत्र 
पुरस्ताज्नकारः प्रयुज्यते । तथा च यास्कः--पुरस्तादुप्वारस्तस्य यदतिषेधति 
(नि० {-4) इति। तस्योदाहरणम् - नेन्द्रं देवममंसत (+-86--1) इति । 
उपरिषटादुपचारस्तस्य येनोपमिमीते (नि० -4) षति , तस्योदाष््रणम्- 
दुभेदासो न सुराणाम् (० सं० ५111-2-12) एति । शन्युः श्रादित्यः स्वेषां 
शोधकत्वात् । तस्य वद्ठः वक्तःस्थानीयो रश्मिसमृहुः। स यथा प्रकाशमानो 
हश्यते तथेत्यथेः । यदा । शुन्ध्युरिति जल्वरः श्वेतवर्णः पक्षिविशेषः । स यथा 
स्वकीयं वन्तः प्रकाशयन् दृश्यते तद्रदित्यथैः । किल्च नोधाः व प्रियाणि श्राविर- 
कृत । नवन॑ स्तोत्र धारयतीति नोधाः । एतक्नामा मष्टषिर्देदतासुतिग्याजेन 
नानाविधेम॑न्तरः प्रियाणि मनीषितान्याविष्छरप्वान् ¦ तथैषापि स्वफीयानि सर्व- 
लकत्रियाणि तेजांस्याविरकरोत् | क्िव्च श्रदरसत् न। श्वत्राप्युपमार्थीयो 
नकारः । श्रद्यत दत्यद्य श्न्नम्, तप्य पाकाय गरष सीदतीस्यश्रसप् । पाचिका 
यो षित् सखतः धोधयन्ती । सा यथा स्वपतः पुत्रादीन् भोजनाय बोधयति तदत् | 
यद्र । श्रद्येति गृहनाम । वरूथम् अश्म (निघ० 11-5) हति तन्नामसु पाठात् 
तत्र सीदत्यश्मसत् जननी । सा यथा स्वपतः पूत्रादीसुषःफक्ष प्रषोधयति तथा 
भुवनाख्ये गृ सीदन्ती तत्रत्यान्. प्राणिनः प्रयोधयन्तीयस्रुषाः एयुषीणाम् 
ध्रागमनशीलानां श्रीणां मध्ये शश्वत्तमा पुनः पुनरागच्छति | प्रातर्नियतमा- 
गच्छन्तीनां वारयोषितौं मध्ये स्वयमेका सती नियतमागरछसीत्यभि- 
ग्रासः ^" ॥४।। 

यास्कः-*""उपादर्थिं शुन्ध्युवः) णुन्ध्युरादिः्यो भवेति दोधनात् । तस्यैव 
वतो भासोऽधष्यृच्हम् । ददमपीतरदक्ष एतस्मादेव, श्रध्यष्टं फाये । शक्ूनिरपि 
सुन्ध्युरुच्यते शोभनदेष,-उदकचरो भवति ¦ प्रापोऽपि शुन्ध्युवं उनच्यम्ते 
शोभनदेव । नोधा ऋषिभेवति नवनें दधाति । स यथा. स्तुस्या कामाना- 
व्रिष्कुरत एवमुषा रूपाण्याविष्कुरुते । अद्मसद् । भ्रश्मान्नं भवति । श्र्रसादि- 
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तीति बा, श्रघसरानिनीति वा । ससतो भोधयन्ती शश्वत्तमागापपुनरेथुषीसाम् ~ 
स्वपतो बोधयन्ती दाश्वतिकमागात् पून रागामिनीनाम् (नि? 1*-16) 
एति ॥४॥ 

प्कन्दृप्वामी--“उपोः उकार पदुपूरणः । उपोपर्तगं्चतेश्च योग्यक्रियाध्याह!हः ! 
उपगता उदिता सतीस्य्थैः | श्रदशि वर्तमाने कमणि छदः । दश्यत उषाः । किमिव 
शुन्धयुयो न॒ यक्त; | उद्कशवरो यः पो हंसादिः शुष्वशंस्तस्येव वश्च उरः | भास्वरो 
ष्ठो वेष्य्थः | िल्च श्रा विरक्त, स्वेन उपौतिपा र्लं जगदाचिष्करोति | नोधाः 
कपिः स यथास्मनः प्रियाणि धनादीनि स्वेनाप॑ण सपर्यामि प्रयसा (ऋण सं° 1-58-7) 

(नृरं मस्तो वीरवन्तम् (० प° 1-64-15) हस्यादिनाविष्टतवान् , तद्त् । किम्च 

प्भ्रसत् श्नदनादद्र तस्मिन् परतृश्वेन सीदति सनोति षाया पा श्वासत् } सा च साम. 
पयात् सूपकारी | मक्षिका वात्नामिप्रेता । सा यथा प्रातरुस्थाय षीरादिसंग्र्ाथं जनाव प्बोध- 
परति | 'शश्वत्तमागाप्पुनरेयुषीखाम् ।' शश्वष्डुब्यो निष्यवचनः पुनरायान्ति । गवादुयो दहि 

गल्यृतिपयन्तं गत्वा गत्या पुमरायन्ति निर्धारणे चेयं षष्ठी ] श्रतिशयेन मिष्या पुनरेयुषीगां 
मध्य श्चागाव् ष्शनं जयदभ्येति उ्याप्नोपतीस्य्थः ॥४॥ 

व्टमाधिवः--उषा उपशये | शोधयितुरादिः्यस्य | वक्तः | व | सेयमृषि- 
नोधा शव स्तुरथा कामान् । श्राविष्कुरते | स्पाणि । चूदस्त्री | वान्ते सीदन्ती सिद्धऽ- 
नते | स्वामिनः स्वपतः । बोधयन्ती । नित्या | श्रागता । पुनः पुनः | श्राग्छुन्तीना- 
मुषरसां सध्ये ॥*५॥ 
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पूवे भर रज॑सो अप्त्यस्य गवां जनित्रयङ्घतं भ कतुम् । 
यु प्रथते वितरं वशय भभा पृणन्ती पित्रोरुपस्थ। ॥५॥ 
रै | अ । रज॑सः । अप्यस्य । गवम् । जनित्री । अकृत् । पर| 

केतुम् | वि। ऊँ इतिं । प्रथते | विऽतरम् । वरीयः । भ । 
उमा । पृणन्ती | पित्रोः । उपस्थां ॥५५॥ 

पायशु---श्रप्टयस्य व्यापनशी लस्य विस्तरतस्य रजसः रञ्ञकस्यान्तरिक्त- 
लोकस्य । रजःशब्दोऽन्तरिक्षक्लोकवाची, लोका रजांस्युष्यन्ते शति 
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य स्फेनोक्तसवात् (नि० :५-19) तस्य पूं श्रयै॑पूर॑स्मिन् भागे जनिभरी 
उत्पन्ना सती गवाम् दिशां रश्मीनां बा केतुं प्रज्ञानं प्राकृत प्रफर्थेण करोति । 
यद्वा | श्रप्त्यस्य कमसु सिथतस्य जन्तोः केतुम् गमलागमनादिरूपं कर्म । 
केतुरिति कमेनाम, करतः केतुः, (निच० 1; -9) इति तन्नामसु पाठात् । प्राकृत 
प्रकर्थण॒ करोति । किञ्च पित्रोः पालषयिन्रोश्ीवप्रथिव्योः उपस्था उपस्थस्य उस्सङ्खे- 
ऽनन्तरालम्रदेशे स्थित्वा उमा उभे घावाप्रयिव्यौ एणन्ती स्वतेजसा पूरयन्ती 
यद्वा | उभा उभयोः पित्रोरिति सम्बन्घः वितरम् विशिष्टतर वरीयः घरतरमिति- 
विस्तीणं यथा भवति तथा षि उ प्रथते भिरेपेण प्रख्याता भवति | प्रकाशत 
इत्यथः । उशब्दोऽवधारणाथैः पदपूरणो वा, "सिताक्रेष्वन्थकाः कमीमिद्ितिः 
एति यास्केनोक्ततवात् ॥५॥ 

पङ्कुटमाधवः--घ्रद्धयो जातस्य । पूवस्मिन्| भागे । श्रन्तरित्प्योषाः । 
तेजषाप् । जनयित्री } श्रादिव्यस्य तेजः | प्रङृणोति । उस्त्यं च | श्रतिशयेन तन्न | 
विप्रथयति | दयावाषृथिष्योः । उभी । उपस्थो | श्रापूरयन्ती तेजसा ॥५॥ 
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पपेदेषा पुरतमां हदो कं नाजामिं न परं दरणक्ति जाभिम् । 
अरप तन्वाः शाशदाना नार्भादीषते न मृहो विभाती ॥६॥ 

एव । इत् । एषा । पषऽतमं । दृशे । कम्. | न | अजाम्. । न । परि । 
वृणक्ति । जामिम् । अपस । तन्वां । शा्चदाना । न। अभौत् । 

ईषते । न । महः । विऽमाती ॥६॥ 

सायरुः--एसा उषा एवेत्। च्छब्द एवकाराथः। एवमेवेदानीं भास- 

मानप्रकारेणौव पुरुतमा विपुलतमास्यन्तविस्छता सती श्जामिम् विजातीय- 
मनुष्यादिजाति न परिष्णक्ति परितः सर्वतो न वजेयति। तथा जामिम् 
सजातीयदेवजातिं न परििणकति न परिवजंयति। मनुष्यादिकं देवादिकं च 
तदुपलपितं लोकद्वयं व। कात्स्येन प्रकाशयतीत्य्थैः । किमथमिति तदुच्यते । 
दरे कम् सुखेन सर्वेषां दशनाय । सुखं यथा भवति तथा सवान् दशेयितुं वा । 
किच श्ररेपषा श्षपापया नि्म॑लया तम्बा शरीरेण । शाशदाना । शाशद्यमाना । 
(शाशदानः शाश्मानः, एति यास्कः (नि० 11;-16) स्पष्टता गच्छन्पीत्यथंः । 
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विभाती विशेषेण प्रकाशयन्ती सा । श्रमात् ल्पात् पुतरिकादेः सकाशात् न 
षते न गण्छति। न तमपि प्रकाशयतीत्यथैः । पर्वं लोक्यं प्रकाशत शत्युक्तम | 
दानी मस्मिज्ञोफे परमारवादि पवेतपयंन्तं छसनं प्रकाशयतीय्यु्यते ॥६॥ 

ेङ्ुटमाधवः---एवम् । एव । एषा | पुरुतमा । दशनाय भवति | न च| 
धर्जयति । बन्धुम् | श्रब्र्धुम् षा । उञ्ज्वलया । तन्वा सवम् । श्रपद्राधमाना सेयम् | 
कुमारात् । न । पलायते । न च । बुद्धात् । भ्युच्ुन्ती सवं जरयतीति ॥६॥ 
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अथातेवं पंस "एति प्रतीची ग॑तारुगिंव सनये धनामाम् । 
जायेव पत्यं ददती सुवास उषा हसेव नि रिणीते भप्संः ॥७५ 
अभनाताऽश्व | पसः । एति । प्रतीची । गर्वऽभार्गिव । सनये । 
धनानाम् । जायाऽदईव । पय । उशती । सुवास: । उषाः । 

ठता । नि । र्णिति । अप्प ॥७॥ 
"णी 1 

पायरः--चश्रभ्रातेव भ्रातृरष्टितेव पुंसः पित्रादीन् प्रति भरतीची स्वीय. स्थानात् प्रतिनिवृत्तयुली सती एति गच्छति । प्रथा लोफे भराघूरषिता योपि 
सवोचितवासोऽलङ्कारापरि्ताम,य पितूनेति। सति भातरि स पद भवानादिया 
सम्यक् तोपयति, तदभावात् पितरमेव आनो । भद्रा । सति स्वभ्रातरि घ 
एब पितुः पिर्डदानापिकं सन्तानक्ृत्यं करोति | सस्यानां स्वयमेव् तत्श्तु 
पित्रादीन् गच्छति तद्रदियमुपा रपि स्रोचितपवगधादिताभाथ स्यप्रकाशनायं 
वा पिहृमूतं सूयेमाभियुख्येन गच्छति । श्रयभेग्ो दान्तः ! नत (न एना, 
छव्रो गततः (निघ ‡1-4) शति तन्नामसु पाठ!1) धीन? पयवुदधन्पो- निरेदृमिश्चाधिष्ठतं स्थानमुच्यते तदारो्तीति गत्तास्ध् | यथा लोके काविषु- गतता योषिष धनानाम् स्वकौयरिक्थानां सये लामाय गरवैमागन्हति। तां से सभ्या वरिचाय यदीय रिक्थ क्षमत हति निचिर्नुयात श्रः सन्ताछ्य तदीये धन वितरन्ति } तथेयमपि धनाना प्रीएनस।धनानां प्रकाशानां सये लाभाय गतेमाकाशं सूयैनिवासस्णानमारोक्ति । देशविशेष चार्मपेचत्यवं ्टन्तितप् | निष्न पतये उदात कासयमाना सुवासा; जायेव श्वयमपरो ्टान्तः | यथाच 
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सोक सवासा दुकरूलादिशोभनवसना स्वल॑कृता पूर्वं रजोवरोनसमये मलिन- 
वस्त्रा सती स्नानानन्तरं शोभनवस््राभरणादिना शोभमाना विशेषेण. परति 
भोगाय काङकन्ती तेन सष संक्रीडते तथेयुषा चपि नेरोनान्ध कारेणावृत- 

त्वान्मलिनवसनापि प्रभाते स्वतेजसावृतत्वात् सुबसना. सदी पतिस्थानीयेन 
सू्थंण साकं संक्रीडमाना दैव दसनेव ्रप्छः दन्तस्थानीयानि रूपाणि नील्* 
पीतादीनि 1 यद्वा । निरूष्यमाणानि पद्ा्थजातानि । नि रिणीते नितरां रिणीते 
गमयति प्रकाशयतीत्यथैः | यथा लोकै काचिद्रमणीया योपित् सिमितव्याजेन 
दन्तान् विष्ररते तथेयमपि सर्वानि रूपाणि प्रकाशयतीत्यथैः । श्यं मन्त्रो 
निरूकते (111-5) स्पष्टं व्याख्यातः ।॥५॥ 

या्फः--भ्रभनातृकेव पुंसः पितृनेव्यभिभुखी सन्तानकर्मणे पिण्डदानाय 
त पत्ति गर्तासेहिणीव धनलाभाय दाक्षिणाजी 1 गतेः सभस्थाणुः गृणातेः । 
स॒त्यक्तगरो भवति | तं तत्र यापृत्रा यापत्तिका सारोहति तां `तत्राक्ेराप्नन्ति 
सा रिक्थं लभत्ते। इति । "जायेव प्ये कामयमाना भुवासा ऋतुकालेषूषा 

हसनेव दन्ब्रान् विवृणुते" इति च ॥५७॥ 
त्फन्दस्वामी--"यथाभ्नासृका' क्ली येभ्य उत्यन्ना तामेष पुंसः पितु एति रश्धति 

छन्तालकरमये पियडदानाय च । एषमुषा। यत उत्पश्ना तमेषादिर्यं॑गण्डुति; त्रैव प्रललीयतं 

ह्यर्थः । प्रतीची प्रव्यगामिनी गतीरगिवे यथा दरषिशापथे क्वापि प्रवेशेऽपुत्रापतिका 

चास्फारारोहिणी स्त्री सनये ज्ञामाय धनानाम् भुः स्मभूानौ स्ष॑लोकमरकाशामास्फारं 
गण्छति तद्त् । जायेय प्ये 1 द्वितीपा्े चतुरी । पतिम । (उर् ती' कमयमाना पुषासा 

निर्विगाङक पष्या प्रीष्या युक्ता गण्धुति तदत् । किञ्च देय पथा हसनणील्ता खदष्ताभरू 

नि रिणीते ) स्णितिभ॑तिकमां ) निः अफे | भम्तर्यािप्य्थरचायम् | भक्वंय गमयति 

प्रक्राहयति कषापयहीस्पर्थः । एषमुषा निर्णीते 1 किम् ? श्रप्तः सूपं एृस्स्मस्य जगत; । 

गतरो्िणीति साच्छील्ये क्विप् भनयेभ्योऽपि शयते (;-2-187) शि 1 

गतारो हिशीति भाष्ये ताण्दील्तिकेनाथप्रदर्णनास् । 'दङिणाजी' वरिणा पिशं देशं वा सजित; 

गता, जासा चा सच्र द्रिणाजी, तस्य पस्यं स्री दादिणाजी । दष्िणिन वा कितवानां 

गच्छतीति । गततः सभास्थाणुरिष्यर्भकथनम् । ्रनिवपमपीठः । सभास्थानसितत पाठान्तरम् । 

सला व धूतसभा फितवस्यानम् गणातेरिति निर्वचनम् । सप्यसङ्गर एति धा्व्थोपपत्ति- 

घ्नम् 1 सर्ध्यं हि पप्र संगीयते । कथम् १ स पुनदुदिश्यासीति पातृहस्तग्रहणविना 

हृतशपभोऽपि ष्यलनेमैवा्ृष्यमाणो गिष्या पथं खादुमिष्पा दीर्यष्येव किंततः | सक्र 

्स्यल्ये पठन्ति | सक्टीय॑न्ते हि पध्र सस्यमपृरतेनानेकपिधे् । तं गर्त पत्र यापुप्रापतिक्रा 

वाति । वरिणापथे कैप फवधिषेणधर्मः ! किना दुत स्पाहपीरे तिष्ठति । 

"तामसैराप्मम्ति सा सथं लभते, पतिबन्धुभ्यः । यो षा तां प्रथममाहन्ति स पेन पृष्ठाति । 

स। ख धनं क्षभम इति ॥७॥ 
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ेक्कटमाधवः~-श्रभातेव । यथा श्धरादृका कन्यका | पुतः पितृन् । एति) 

श्रभिमुखी सन्तानकर्मणे पिपडदानाय न पतीनेसयुषा श्रभिग्रखयागच्छति । गारे 

पीव । धनलामायाधिकान्। गतो चतास्तारस्तगपतिकपुत्ा च स्थी भतुंपंनषस्णाया- 

रोहति। त। तत्ना्ेण तवा प्नन्ति। न सा तेतोऽ्यमाधपे.ने च ताभन्यैः प्रिर्वाति, 

धनमुपगच्छति दादिणास्ेषु । जायेव पत्ये कामयाना 1 सुराया ्रातालेट् | 

उप्रा; समेव स्त्री दन्तान् । श्रात्मीयं रूपमू । बिवृ श्रुत दति ॥५] 
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स्वसा स्वस्रे ज्यायस्यै योनिंमारेग्वैत्यस्याः प्रतिचक्षयष । 
यच्छन्ती ररिमभिः सु॑स्याअयंद्क्ते समनगाईव माः ॥८॥ 

स्यसौ । सकत | उ्याय॑स्यै । योनिम् । ऊक् । अप । एति । अस्याः । 
प्रतिचश्षयऽह्व । विऽयुच्न्तीं । ररिमिऽभिः । सूर्यस्य । अशनि | 

, अङ्तेः । समन्ऽगाःऽईव | त्रः ॥८॥ 
साययुः-कस्मागेवान्तरिकातुत्पसनत्वात् परस्परं स्वभावः, सथाष्यहः 

प्राथम्यात् तेजखित्वाश ण्यायस््वम् स्वयमेव सरसीति वा स्वसा राश्निः स्थन 
ज्यायस्यै उक्तरीत्या ज्येष्ठायै योनिम् उत्पत्तिस्थानम् शपरयात्ररूपम् श्वरेक् 
अरिचत् प्रादात् भरेवयतीव्यथेः। तथा च पृै्ाम्नातम्--'राश्युषसे 
योनिमारेक्' (-113-1) इति । दा च श्रस्याः उत्पक्नाया उपस प्रतिदयेष 
क्षापयित्वेव श्रपेति स्वयमपसुप्यव रर्छति। ज्यायस्यामाणतायां तस्यै 
स्वस्थानं दवा स्वयं तत्सन्निधौ स्थातुमसुचितमिति मिक्षायेवापगच्छतीति भावः) 
एवमुतपन्तेषा वू॑स रश्मिभिः व्युन्षन्ती तमो विचासयन्ती | श्रनि व्यज्घफं 
तेजः यद्वा) अञ्जि न्यक्तं जगत् । ग्रस्तं अनक्ति प्रफाशयति। किमिव! 
समनगाः इव सस्यारामनदप्तव भाषः समनाः। ता रच्छन्तीति समनगा विद्युतः! 
नाः | व्रताः । विद्युस्सद्म इव । यद्वा । सस्यगननाय गच्छन्तीति समनगाः 
सूयेरश्मयः। त व त्राः प्राताः सङ्णीभूताः । तै यथास्ते जगत् प्रकाशयन्ति 
तथेत्यथेः । प्रात द्त्यप्र तकारलोपश्छान्दसः ॥५॥ 

नकृटमापवा--रात्निः। प्येष्टायै । स्वस्त उषसे | स्थानम्| श्ररिचत् । 
रामुषसं दृष्ट्वेव राजिः । श्रपगन्छेति । तस्याः दकफाशादपि बा यथा श्रषुरं ष्ठ 
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स्नुषापगच्छु्येवमिति । सेयम् । सय॑तेजोभिः सह | प्रादु्भवन्ती श्र्ञनसाधनं तेज 
घ्रास्मनि | श्रङकेते | यथा युद्धं गच्छन्तः । दता श्रामररैः ॥८॥ 
(211, :- 11९ 915६7 वपा४६९४], 07 ४11८€ वट 515६६, {६४ 71६८८ ३7५ 
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भासां (पूवौसामद॑सु स्वसृणाम्पय पूरवीमभ्येति पश्चात् । 
ताः प्रलवननव्य॑सीनूनमस्मे रेवदुच्छन्तु सुदिना उषासः ॥९॥ 

आसाम् । परवीसाम् । अह॑ऽघु । स्वसुणाम् । अप॑रा । पूत्रीम् । अमि । 
एति । पृशवात् । ताः । प्रलन्ञ्वत् । नव्य॑सीः। नूनम् । अस्मे इतिं | 

रेवत् । उच्छन्तु । सुऽदिना; । उपर्सः ॥९॥ 

साथएुः--सखक्षणां परस्परं स्वरमावमापन्नानां स्वयं सरन्तीनां वा 
पुवीसाम् पुरातनीमाम् श्रासाम् उषसाम् मध्ये श्रहसु शर्टुःसु प्रतिदिनम् श्रपरा 
शन्या श्द्यतन्युषा पूर्वाम् तीतदिवससम्बन्धिनीम् उषसम् पश्चात् भनुरत्य 
मभ्येति अभिसुखं गच्छति, शन्यवधानेन गच्छतीत्यथेः। सर्वेषवटुःस्वेव- 
मेवाभ्येति । नव्यसीः मवीयस्यो नबतरा श्यागामिन्यः पाः उषाः उषसौऽपि 
नूनम् सिश्चयम् प्रवत् पुरातन्य हव सुदिनाः शोभनकमतुष्ठानसाधनदिवसाः 
शोभनदिनमुखा बा सत्यः श्रमे छस्माकं रेवत् बहुधनविशिष्ट॑ यथा भ्वति 
तथा उच्छन्तु प्रकाशयन्तु । पूर्वतन्यो यथौच्॑स्सथागाभिन्योऽप्यु- 
च्छन्त्वित्यथेः ।६॥ 

वेशटमाप्षः--श्रासाम् । उषसाम् । पषेकालानाम् । उत्तरोषाः। पूता 
गताम् | पात् | श्रभ्येद्यनुकरमेण गतेष्व: स्वगमन् } ताः । पुराणा श्व ! इदानीं । 

नबतराः | श्रस्माकम् | धनयुक्म् । व्युच्छुन्तु । शोभनदिवषाः | एकस्माजननात् 

सहागमनाद्रा स्वसार उषस ति ॥९॥ 
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र बोधयोषः परणतो भ॑धोन्व॑ुध्यमानाः पणयः ससन्पु । 

रेवच मृषध॑द्भ्यो मोन रेवत्स्तोत्रे स्ते जाप्य॑न्ती ॥१५॥ 

प्र । बोधय । उषः । पृणतः । मघोनि ! अबुध्यमानाः । पुण्य । 
ससन्तु । रेवत् ! उच्छ । म॒धवत्ऽभ्यः । मरधोनि । पवत् । 

तोत्रे ¦ सूनृत । जारयन्ती ॥१०॥ 

सायरु+--हे मधोनि मघवति श्ररमभ्यं दातव्यंयहुमिधंनेर्तहति अः 
हे उपोदेवि पयतः हविष्पदानस्मान् यजसानान् प्रमोभेय प्रहापय प्रतिधुद्ाम् 

छर । किल्च पणयः न्ययासद्िष्एवो वणिजः! पणिवेिग् मवति! इति 
यास्कः] (नि० 1-17) ) पणय इहव लुब्धका श्रषष्यमानाः यागादीनङ्कवौा 

धवानशषीला चचस्मच्छनवः ससन्तु सपन्तु ीेनिद्रा भवन्तु सियन्तामित्यभः। 
तथा च मन्य्ान्तरम्--ससन्तु त्या श्रयतयो ण्ोधन्तु शूर यतयः (ऋ० स? 
1-29-4) इति ! किल्च, ह म्थोनि शस्महत्तष्टविरभिस्तद्रति ट उपः सधक 

हिर्लकणास्वद्टथो यज्जमनेभ्यस्तेषामथं रेवत् धनवत् समृद्धिमत् उन 
विभादि । किल्च है दनुते सुष्टु मटष्याणा नेति देवि जास्यन्ती सवेप्राणिमः 
पयन्ती सवं स्तोभ सतुतिक्र यजमानाय तदथ रत् धनयत् समृद्धययं उच्छ 
शेषः ॥१०। 

ङृटमाधवः-प्रयन्छुतं । उदारान् । धनवति | श्रुध्यमानाः | कदवौः। 
स्मपन्तु | धनयुकम् | ग्युच्छं धनवन्रुयः । मघोनि रेवत् । स्तोत्रे । महाम् । चते | 
स्तोभ्रं कारयन्ती जरयति कर्म॑ति ! ॥१५॥ 
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अवेयमशवचयुवतिः प्रस्तादयुदक्ते गवौमरुणानामर्म।कम् } 
बि नुनयच्छादसतति प्र केतगृहहुषं तिष्ठाते अरिः ॥११॥ 

अव॑ । ध्यम् । शस्रैत् । युव॒तिः! पुरस्तात्. । युड्के । गव॑म् । शरणानाम् । 
अनीकम् | वि | नूनम् । उच्छात् । अस॑ति । प्र | केतुः । 

गहम्ऽगृहम् । उप्र । तिष्टति । अग्निः ॥११॥ 
न्ने ऋष कष्यक 
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सायशुः--दयम् उषाः युवतिः यौवनोपेतथोषित्स्थासीय। । यद्वा । सर्वेषु 
भवेषु मिश्रयन्ती पुरस्तात् पूर्वस्यां दिशि श्रव श्रश्वैत् ्चत्यथैमागन्छति वधते 
वा } न्न छवः शब्दो विनिग्रष्ा्थीयः, “न्यवेति विनिग्रहर्थीयौ' इति यस्फेनो- 
तत्वात् (नि० 1-3) } तत् कथमवगम्यते एति तत्राहु--यत् श्यम् श्रस्णानाम् 

श्रुणवणौनां गवां प्रसिद्धानाम् एतज्नामकानामश्वानां वा श्रनीकं, समूहं युक्त 
रथे योजयति । श्ररुस्थो गावे उषसां प्रतिनियतत्वात् । पथा च निश्कम्- 
शछमरए्यो गाव उषसाम् । श्यावाः सितुः (निघ० 1-15) इति । यथा लोके 

वाष्टनसक्नाष्ं दष्टा प्रयाणमनुमीयते तथाप्राप्यरुणएरश्मीनामश्वानां दशेनादुषा 
छरागच्छतीत्यभ्यवसीयते । यद्वा । श्ररुणानां रश्मीनां समूष्टं युतं । तथा नूनम् 

िश्वितमेषा वि उच्छात् तयो विवजंयिष्यति। यत य॑ ग) युनक्ति शत एव 
करारणात् यथा लोके समनं हृष्टा जयोऽनुमीयते तथाऽत्रापीत्यथः । तादृशी सा 
श्रसति श्रसस्माये नीरूपेऽन्तरिक, तिरोधायकटवादशोभने तमसि वा कठः फतु- 
स्थानीया क्षापयित्नी प्रकरेण विविधं भासत इति शेषः । उपसगेवशाधोग्य- 
क्रियाध्याष्टारः । यद्वा । घसति । तमोरूपेऽन्धकारे प्रफतुः प्रकषण क्ञापयित्री 
सती मून व्युष्छादिति पूवत्रान्वयः। तस्मिन् कलि श्रम्निः धा्वनीयादिरूपः 
गयम् सषेयजमानगृष्टम् अग्नि त्रा्थेम् उप तिष्ठाते उपतिष्ठते दीप्यते 
शूत्यथ॑ः |! ११॥ 

बेक्कुटमाधकवः--षयम् । श्रध | चोतते । युवतिः । पूर्वस्यां दिशि । युतं च । 

श्रश्वानाम् | श्रस्णवणीनाम् । समू रथे । सैवेयं ग्युष्टाऽभवत् । सम्प्रति प्रभवति च । 

प्रानम् ! श्रथाऽनुग्रहम् । रग्निः स्वाशाप्रतिग्रहाथम् 1 सङ्गच्छते ॥११॥ 
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यनन लभे 

उने व्य॑िद्रसतेःपप्त्नर्छ्व ये पितुभाजो स्ट । 
रमा स॒ते वहसि भूरि्ामसुषो देवि दाशुषे मत्यीय ॥१२॥ 

उत्.। ते 1 व्यः । चित् । सते: । अपप्तन् । नरः । च । ये । पितुऽ- 

भाजः] विऽष्टौ । अमा। सते वक्सि । भूरि । वामम् । 
उष॑ः । देषि । दाष्युषै । मत्यौय ॥१२॥ 

| क ॥ # # 
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साथरः-ते तव ब्धु्टौ सत्यां वयश्चित् गमनवन्तः परिशोऽपि। 

चिदित्येषोऽपिशब्दार्थे निपातानामेकाथैतवा् । “उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति 
(नि० {-4) एति यास्फेनोक्ततवात्। वरुतेः निवासस्थानान्नीडादेः उत् उक् 
्रप्तन् पतन्ति । पूवेवाक्ये 'गृहगृ्ुसुप तिष्ठाते च्रभ्निः दरयुक्तःवाद्पेकतयापि 
शब्दः । किल्च, नरश्च मनुप्याश्व पितिमाजः अन्नवन्तोऽन्नाथिनः छृषिवारिष्या- 
दिकर्तारः स्वरवन्यापाराथम् उव् उन्युसा श्रपप्तन् गच्छन्ति । तथा च मन्त्रा. 
रम्--"पद्दीयत "^" (छ ० सं० 1-48-5) इति 1 एवं व्युष्टौ सत्यां ह देष 

वेवनशीले उषः देवते रमा गृषटे देवयजनास्ये सते तिष्ठते यजमानाय । 
तदर्थम् | श्रमेति गृष्नाम "भमा द्मे, (निध०11-4) इति तन्नामसु पठितत्वात् 
यदा छमा सष, हयमनेनाभ्निना सषु, निवसते यजमानाय, मा वसेषाप् 
ह्यादौ सहायं प्रयोगात् । मतयीय मनुष्याय दाश्ुमर टनिदेत्तवते यजमानाय भूरि 
वामम् बहु शोभनं धल वहसि प्रापयसि ॥१२॥ 

तङ्कटमाधवः- तव | व्युष्टौ । पक्षिणः । श्रपि । वतेः } उदपम्तन् | भतुष्या | 
च | ये | श्रन्नस्य भाजकाः । गहे । सते । याचिवूम्यः प्रयच्छते | मरुष्याय | त्वमुष। | 
देवि | बहु | घनम् । वहसि ॥१२॥ 
(071, - 45 †1€ 1145 {र {0धी ठि पाला ८5718119 ८९6, 60 716 
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अस्तोद्वं॑स्तोम्या बरह॑णा मेऽवीवृधध्वसुशतीरुषसः । 
युष्माकं देषीरवसा सनम सहसतिणं च शतिन च वाज॑म् ॥१द॥ 
असतोदूवम् । स्तोम्याः | ब्रह्मणा । मे । अर्वीवृधष्वम् । उतीः । 

उषसः । युष्माकम्. । देवीः । अव॑सा । सनेम । सहकषि- 
णम् | च । शतिन॑म् । च । वार्जम् ॥१२॥ 

पायरु, सोम्याः ! सोमः स्तोत्रम् । तवषहन्तीति स्तोम्याः स्तुतय 
उषः । यतो यूयं ताहश्यः श्वत; मे मस्स्वभूतेन प्रणा सुकद्वयगतमन्त्रूपेण 
स्तोप्रण श्रसतोदधम् स्तुता भवत । फिष्च) ह उषासः उषसः उशतीः स्तोतृनस्मान- 
समत्समूद्धि बा कामयमाना यूयम् श्रवीश्धध्यम् स्मान् अ्रयधेयत | किभ्व) ह 
देवीः देभ्यौ देवनशीलाः युष्माकम् श्रवसा युष्मत्सम्बन्धिना रणेन वयं 
हसिणम् सष्टस्लसंख्याकममीष्टं धन् सनेम लभेमहि । तथा शतिनम् च वानम् 
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एतसंख्याकमपरिभितं धनं सनेम । युष्मत्कृतेन शतसष्टसपरि मितधमादिषरूप- 
(कणेन वयमप्यर्थिभ्यः शतसषस्रपरिमितस्य धनस्य सनितारो भवेमे- 
यथः ॥१३॥ 

पङ्कटमाधवः--ह स्तोमाय उषसः । युयम् | मम । श्रनेन स्तोभरेण | स्तुता 
भवत । वधंयतास्मान् । कामयमानाः । उषसः । युष्माकम् । देव्यः | पालनेन । सम्भे 
पहि । सद्लसखख्याक्रम् । शतसद्ख्याकम् च धनम् ॥१३॥ 
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दीषेतमा षिः । ष्प् छन्दः । बिष्णु्दैवता । 

विष्णोतुं क वीर्याणि प्र वोच॑ यः पाथिवानि विममे रजासि । 
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्मरेधोरुगायः ॥१॥ 
विष्णोः । नु । कुम् । वीर्याणि } प्र | वोचम् } यः ] पार्थिवानि । विऽ- 

ममे । रर्जौसि ] यः | अस्कमायत् । उत्ऽवरम् । सधऽरस्थम् । 
विऽ्चक्रमाणः । त्रेधा । उर्जायः ॥१॥ 

सायणुः-हे नराः ! विष्णोः व्यापनशीलस्य देवस्य वीयौणि बीरकमौणि 
नु कम् श्रतिशीधं प्र योचम् प्रत्रवीमि | शत्र यद्यपि नु कमिति पदट्रय॑ं तथापि 
यास्केन नवोत्तराणि पदानि' नि? (111-12) इत्युक्तत्वात्, शाखान्तर एकत्वेन 
पाटाश्च भु" इत्येतस्मिन्नेनार्थे शु कम्" इति पदट्यम्। कामि तानीति त्रा । 
यः विष्यः पार्थिवानि प्रथिवीसम्बन्धीनि रजांसि रञ्नात्मकानि चित्याविलोक- 
त्रयाभिमानीन्यभिवाय्वादित्यकूपाणि तेजांसि विममे विशेषेण निमेमे | छत्र 
त्रयो लोका अपि परथिवीशष्द वाच्याः | तथा च मन्तान्तरम् यदिन्द्राभ्री'"""" 
(च्छ० सं० {-108-9) इति । वैत्तिरीयेऽपि योऽस्यां" ““"“* (ते° सं० 1-2-12- 
1) एति } तस्माघ्लोकत्रयस्य प्रथिवीशब्द वाच्यत्वम् | कफिव्च, यः विष्णुः उत्तरम् 
उषुगत्तरम् ध्मतिविस्तीणं सधस्थम् सष्स्थान् लोकन्रयश्रयभूतमन्तरिक्षम् श्रस्क- 

भायत् तेषामाधारस्वेन स्तम्भितवान् निर्मितवानित्यथः। श्नेनान्तरित्ताभितं 
लोकत्रयमपि सष्टवानित्युक्तं भवति । यद्वा । यः विष्णुः पाथिवानि प्रथिवी- 
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सम्बन्धीनि रजांसि थिग्या श्रधरतनसप्तल्लोकान् विममे विविधं निमितघान्। 
रजःशब्दो लोकवाची, (लोका रजास्युर्यन्ते, (नि 1४-10) इति या्षेनो- 

तत्वात् | किञ्च, यः च उत्तरम् उत्तरं सव॑षा लोकानामुपरिभूतम् । श्वपुनः 

र्नतस्स्योलछष्वम् । सधस्थम् उपासकानां सहस्थानं सत्यज्ोकम् छस्कभायत् 

कम्मितवान् धरुवं स्थापितवानित्यथंः । किं कुवन् परेषा विचक्रमायाः प्िप्रकारं 
ससललोकान् निविधं कममणः । विष्णोसत्ेथा मणम् रवं विष्णुम 
चक्रमे (० सं० 1-22-12) इत्यादिश्रुतिषु प्रसिद्धम् । श्रत एव उसणायः उर्मि 

संहृद्विर्गीयसानः, छतिपरभूतं गीयसानो वा । य एवं कृतवांस्तादशस्य विष्णो. 
वीर्याणि प्रवोचम् ।॥९। 

ककटमाधवः--वित्णोः । कपोर्यहम् । ्तिपरमेव | शरवीमि | यः । पिव 
भषान् । लोकान् । विममे | यश्च | धम् ] उत्तम्नाति 1 विकप्रमाणः } भरैधा 1 उर 

गमन उरभिवा स्तोतव्यः ॥१॥ 
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प्र तद्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो निरिष्ठाः। 
स्योरपुं त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुव॑नानि विशां ॥२॥ 
प्र । तत् । विष्णुः । स्तवते । वभ | मृगः | न | भीमः | 
कुचरः । गिरिऽस्ा; । यस्यं । उरृषु । त्रिषु । विऽक्रमणिषु । 

अधिऽक्षियन्ति । सव॑नानि । विश्ा ॥२॥ 
सायशुः--तत् बिधूषएुः यस्येत्ति वदयमाणत्वात्र् ख हत्यवगम्यते } स 

म्भवः वी्थेण स्वकीयेन वीरकमेएा (ध) परकृषटरपेणए स्तते स्तूयते सर्वः । 
कमणि म्यत्ययेन शप् । वीर्येण स्तूयमानत्वे दएटान्तः ¡ मृगः न सिष्टापिरिव 
यथा स्वविरोधिनो मुगयिता सिः भीमः मीतिजनकः कुचरः कुरिषितषिंसादिक्रतां 
दुगेमप्रवेशगन्ता वां गिरिष्ठाः । पर्वताद्ुञ्नतप्रदैशस्थायी सर्वैः स्तूयते । 
तद्टदयमपि सृगः छन्वेष्टा शत्रूणां भीमः भयानकः सर्वेषां भीत्यपादानभूतः। 
परमेश्वराद्रीतिः (भीपास्माद्ातः पवते० ( ते० श्या० ४711 -8--1) दत्यारदिश्रतिषु 
प्रसिद्धा) फिष्च कुचरः शरुवधाविक्ुत्सिककमेकतो, कषु सवाल भूमिषु लोक- 
धरये सव्वारी वा, तथा गिरिष्ठाः मिरिवहुरिद्वतदुलोकस्थायी । यद्रा । गिरि 
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न्प्रादिरूपायां वाचि सवेदा वतेमानः । ईष्टशोऽयं सखमदिस्ना स्तूयते । फि्व, 
स्य विष्णोः उरुषु पिस्तीर्णषघु मिषु त्रिसंख्यकेषु विक्रमणेषु पव्प्ररेपेषु धिश्वा 
वेश्वानि सवीणि भुवनानि मूतजातानि श्वधिरियन्ति भाभ्रित्य निवसन्ति | स 
वेष्गुः स्तूयते ।|२॥ 

धस्कः--मृगोन भीमः कुचरो गिरिष्ठाः। मृग इव भीमः कुचरो 
गिरिष्ठाः । मृगो मष्टगेतिकमंणः । भीमो बिभ्यत्यस्मात् , भीष्मोऽप्येतस्मा- 
व । कुचर इति चरति कमं कुरिसितम् , भथ चेहेवरताभिधानं क्वायं न चरतिं 
इति वा। गिरिष्ठा शिरिस्थायी। गिरिः परव॑तः, समुद्गीर्णो' भवति, 
पवैवान् पततः । पव पूनः; पृणातेः प्रीणातेवा ।२॥ | 

वैङ्रुटमाधव्रः~-प्र | सः । षिषः । स्तूयते । वीयण । प्रग: | इव । भयानकः | 
कुध्वित-फर्मचारी । पवते वर्तमानः | यस्य । विस्तीर्णेषु | रषु । पदन्िधानस्यानेषु | 
सषौगि । भूतानि | श्रधिवसन्ति ॥२।॥ 
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भ्र विष्णव शषमेतु मभ्म॑ गिरिक्षित उरुगायाय बष्णे । 
य हदं दीर्घं प्रय॑तं सघस्थमेफो विममे त्रिभिरित्पदेभिः ॥२॥ 
प्र | विष्णवे | दूषम् । एषु । मन्म॑ । गिरिऽकषिते । उरुगायाय । 

वृष्ण । यः । इदम् । दीपम् । प्रऽ्यतम् । सधऽस्थम् । 
एकः । विऽमुमे । त्रिभिः । इत् । पदेभिः ॥३॥ 

साथणः--- विष्एषे सवेव्यापकाय शुषम् श्नरमत्छर्यादिजन्यं बलम् मर्त्तवं 
मन्म मननं स्तोमम् मननीयं शुषं बलं वा विष्णुम् (प) णठ शराप्नोतु ] कमेण 
सम्भ्रवानाश्वतुर्थी । कीदृशाय † गिरिरिति ` वाचि गिरिवदुन्नसप्रदेे वा तिष्ठते 
उर्गायाय बहुभिर्गीयमानाय दष्टे वर्षित्रे कामानाम् । 'एवं मष्टायुभावं शूषं 
प्राप्नोतु ¦ कोऽस्य विशेष तयुते । 'यः विषुः इदम प्रसिद्धं ' श्यमानं दीषंम् 
छतिविस्तृतं प्रयतम् नियत॑॑चधस्थम् संष्टस्थान लोकत्रयम्. एकः दत् एकाषटितीय 
सन् तिभिः पदेभिः पदैः भिममे विरोषेण निर्भितवान् ॥३॥ 

वङ्कटमाध्वः--परगच्छुतु । धिष्ये । मललकरम् । स्तोत्रम् । परथते षतमानाय । 
सहागमनाय । वर्धित | यत् । एदम् । दीघम् । प्रकभेण सम्बद्धम् । तरेलोक्षयम् । एकः | 
त्रिभिः । एव । पदैः | परिचिच्छेद् ॥२॥ 
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यस्य घ्री पूरणा मुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मर्दति । 
य ‡ व्रिधातं एथिवीसुत घामेको दाधार सुर्वनानि विश्व ॥४॥ 
यस्य॑ | प्री । पुणा । धुना । पदानि । अक्षौयमाणा । स्वधया | 
मदन्ति । यः। छँ इतिं । त्रिऽ्ातुं | पृथिवीम्, । । उत । 

याम् | एकः । दाधार । भुवनानि । पिश्र }५॥ 
पथणुः--य्य विध्णोः मधुना मधुरेए दिव्येनाएृतेन पूर्णा पणौमि 

त्री त्रीणि पदानि पाद्प्रहेपणानि श्रवीयमाणा धीयमाणामि स्वधया श्वन्ेत 
मदन्ति माद्यन्ति तद््ितजनान् । यः उ य एव एृनिवीम् प्रस्यातां भूमिम् च् 
उत श्योतनास्मकं अन्तरि च विश्वा भुवनानि सर्वाणि भूतजातानि चतुद 
लोकांश्च । यद्वा ए्थिवीर्ष्दैनाधोयर्तीन्यन्यतलवितलाधिसप्तभुवनान्युपात्तानि। २, युशब्देन तदवान्तररूपांणि भूरादिसक्षमुवनानि । एवं चतुर्दश लोकान् पि 
शेवनानि सवौर्यपि तत्रत्यानि भूतजातानि । प्रिधात । त्रयाणां धातूनां समः 
हारक्तिधातु। ए्थिव्यप्तजोरूपधातुत्रयवि शिष्टं यथा भवति तथा दाधार धृतवान्। 
तुजादित्वाद्भ्यासस्य दीष्वम् । उत्पादिपतवानिरयर्थः | द्यन्पोगारण्यक्े "ते. 
जोऽछजत तद्श्नमघ्रजते ता श्राप देत्तन्त" इति भूतत्रयधिुत्तवा 'न्ताुमि- 
मास्िसो'“'"""” (छा० उ० ए-3-2-3) त्यादिना विष्करणसृषटस्य- 
पादिता | यद्रा | निघात कालघ्रयं गुणत्रयं वा दाधारेत्यन्वयः ।॥४।। 

मकुटमाधषः-यस्व | प्रीणि । पदानि । श्रोपप्यादिभिः खरैः | पर्णानि । 
्रदीवसमायान्नेन |पमायन्ति | यः| च। प्रथिषीम् | च| ध)। सा न्तरितऽमकन्धष्रात् 
{ खन्धानम् | दाधारेयेतदेबो्म् । पफ दाधार । शरुवसानि स्पायीति ॥४॥ 
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तर्दस्य भ्रियमभि पाथो अयां नरो यत्र॑ देवयवो मर्द॑न्ति । 

उस्छमस्य स हि बन्धुरित्था षिष्णोः पदे परमे मध्व् उर्सः ॥५) 

तत् । अस्य । प्रियम.। अमि। पथैः | अश्याम्! नरः} यत्र॑। 
देवऽ्यवः । मदन्ति ! उरेऽक्रमस्य॑ । सः । हि । बन्धुः । इत्या । 

विष्णो; । पुदे । परमे । मध्वः | उत्तः ॥५॥ 
सायखः--श्रस्य महतः विष्पोः प्रम् प्रियभू्तं तत् सेग्यत्वेन प्रसिद्ध 

पाथः यन्तरिकनामेतत् , "पाथोऽन्तरिचै पथा व्यास्यातम्ः (नि० ४7) 
ति यास्फैनोक्ततबात् । श्रविनश्रं ब्र्मलोकभमित्यथः श्रश्याम् व्याप्तुयाम् | 
तदेव विशेष्यते यत्र स्थाने देवयवः देवं योत्तनस्वभावं विष्एुमास्मन 
दच्छन्तो यक्षदानादिभिः प्राप्तुमिच्छन्तः नरः मदन्ति वृप्निमनुभवन्ति। 
तदश्यामित्यन्बयः | पुनरपि तदेव विेष्यते । उर्कमस्य श्रस्यधिफं सवं 
जगद्ाक्रममाणस्य तत्तदात्मना, श्रत एव विष्णोः व्यापक्य परमेश्वरस्य 
परमे ल्कृष्टे निरतिशये केवलसुखास्मके पदे स्थाने मध्वः मधुरस्य परमानन्द्- 
रसस्य सुधारूपस्य उत्सः निष्यन्दो वतेते । तदश्याम्। यत्र शुतुष्णाजरामरण- 
पुनरावरस्यादिमयं नास्ति, सङ्कल्पमात्रेणा्वकुल्यादिमोगाः प्राप्यन्ते तादृश- 
मित्यथैः | ततोऽधिकं नास्तीत्याद । दृष्या दस्थम् उक्तप्रकारेण सः दि ग्रन्धुः स 
खल सर्वपां सुकृतिनां बन्धुभूतो हितकसे बन्धकः, तस्य पदं प्राप्रवत्ामपुनरा- 
त्तेः । (न च पुनरावर्तते" (छा० उ० 1-15-1) इति श्रुतेस्तस्य बन्धुत्वम् | 
हिशब्दः सर्वशुतिस्परतिपुराणादिप्रसिद्धिद्योतनाथेम् ॥५॥ 

वेङ्कटमाधवः-तत् । श्र्य विष्णोः । प्रियम् | स्थानम् } श्रभिप्राप्तुयात् | 
नरः । यत्र | देवकामा; ] मदन्ति । विक्षीणं क्रममाणस्य । स्तोतरैवेन्धनशृत् | इस्यं 
तष्स्थानमभिप्राम्नोति | षिष्णोः । पदे । पमे दिवि 1 उदकस्य | उदपततिस्थानम् ॥५॥ 
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ता घां वास्तन्युरमसि गमध्यै यत्र गावो भूरिशरङ्धाः अयासः, 

अत्राह तदुरुगायस्य दम्ण॑ः परमं पदमव भाति भूरिं ॥६॥ 
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ता | वाम् । बास्तरनि उष्म । गमध्यै) यत्र॑ 1 गाव॑ः । मूरिऽशृद्धाः । 
अयास॑; । अत्र॑ | अर्ह | तत् । उरुऽायस्य । वृष्णः | 

परमम् । पदम् । अवं } भाति भूरिं ॥६॥ 

सायरकुः- है पत्नीयजमानौ ता तानि गन्तव्यत्वेन प्रसिद्धानि वास्तूनि 
सुखनिवा्योग्यानि स्थोनानि बां युवयोः गमध्यै गमनाय उश्मसि फामयामहे । तदर्थं 
विष्णुं प्राथैयाम त्यथः । तानीयुक्तं कानीर्याहं । यप्र येषु वस्तुषु गावः रश्मयः 
मूिधक्गाः छ्रत्यन्तोन्नस्युपेवाः बहुभिराध्रयणीया वा | श्रयासः श्रयना गन्तारोऽति- 
विस्तृताः । यद्वा । ् रयासः गन्तारः अ्रतादशाः श्र्यन्तप्रकाशयुक्ता इत्यथैः | श्रत् 
श्र शत्र खलु वासूवाधार भूते द्युलोके उसगायस्य बहुभिर्म॑हात्मभिगौतन्यस्य 
सतुत्यस्य शृष्णः कामानां वधितुर्विष्णोः तत् ताष्टशं सवंत्रेतिष्टासपुराणापिषु 
गन्तव्यत्वेन भरसिद्धं परमम् निरतिशयं पदम् स्थानं भूरि श्वतिप्रभूतम् श्रव भाति 
स्वमद्टिम्ना स्फुरति | श्रयं मन्त्रो यारकेन गोशम्बो ररिमिवाचक व्याचन्तारोन 
व्याख्यातः (नि० 11-17) ॥६ 

याक्कः--तानि वां वास्तूनि कामयामहे गमनाय यत्र गावो भूररिष्यृद्खा 
बहुश्रङ्खाः। भ्रुरीति बहनो नामधेयं प्रभवतीति सतः। श्युद्कं श्रयतेर्वा 
म्णणातेर्वा शम्नातेर्वा शषरणोयद्गतमिति वा शिरसो निर्गतमिति वा। 
प्रयासोऽयनाः। तत्र तद् उरगायस्य विष्णो्महायतेः परमं पदं पराघ्य॑स्थम् । 
भ्रवे भाति भूरि । पदः प्रथतेः इति ॥६॥ 

वे्कुटमाधवः-- तानि | इन्द्रापिष्यनोः स्थानानि ! कामयामहै | गमनाय । 
यत्न | रश्मयः । बहुशिरस्फाः । गच्छुन्तः। श्रत्र । एव । तत् । महागतेः | वर्षितुर्विष्सो;। 
पराधस्थमू 1 पदम् | भाषते । विस्तीयंम् ॥६॥ 
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दीषेतमा क्ष्रः । जगती छन्दः । द्यावाध्रथिवी देवते ॥ 

ते हि द्यवपरथिषी विश्वकष॑सुव रतावरी रजसो धारयत्कवी । 
सुजन्म॑नी धिषणे अन्तरीयते दषो देवी धर्मणा सूर्यः शिः ॥१॥ 
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ते इति । हि । बावापरथिवी इति ¡ वि्ऽसभुवा । कूतवरी इत्यृतऽष॑ती । 
रज॑सः । धारयत्कवी इति धारयत्ऽकवी | सुजन्मनी हति 

सुऽजन्मनी 1 धिषणे इतिं । अन्तः ! शयते । देवः । दैवी 
इतिं । र्मणा । सूथः । शधिः ॥१॥ 

सायणुः--ते दि ते खलु प्रसिद्धे चावाप्रथिवी श्रन्तः तयोरन्तरकते शधिः 
शद्धो विस्य शोचयिता वा देवः दीप्यमानः सूः धर्मणा प्रकाशोदकदानादि- 
धारणेन युक्तः सन् शयते सर्वदा गच्छति । द गतौ" । दैवादिकः । तादृशं 
कमं युवयोरतुमर्ादिति स्तुतिः । कीश्यौ ते । विश्वशं सुवा । विश्वं सुखभावयिव् 
ययोः ते विश्वशंमुवा । विश्वस्य सखयित््यावित्यर्थः । छतावरी तघत्यौ | 
चछतशब्दात् छन्दसीवनिपौ" इति वनिप् । (वनो रचः इति ङीग्रफौ । रजसः 
उदकस्य उदृकोत्पत्तौ । उदकं रज उच्यते" (था, ४-19) इति निरुक्त । 
धारयकनी शछच्छरंए धारकं कवि ययोस्ते तादृश्यौ ] , उवकोत्पादनाय 
छम्रयक्घबत्यो इति । यदा । धारयत्कविर्मनीषी श्राविस्यो ययोस्ते ताशश्यौ। 
वृष्टद्युदक धारयत्सूयेपिते इति । सुजन्मनी शोभनजन्मवेत्यौ, धिपे धषैणोपेते 
स्वव्यापारेषु प्रगर्भे इति । देवी ध्ोतमाने । अत्र यद्यपि धिषणे हस्येतत् "धिषणे 
रोदसी (वि, 1-30-3) इति तन्नामसु उक्तत्वात् चावा्रथिवी नाम, तथापि 
दानाप्रथिवी त्यस्य विद्यमानत्वात् यौगिकं द्रव्यम् ॥१॥ 

वेङकुटमधिषः--ते। हि। ध्यावापएथिव्यौ | सर्वस्य सुलस्य भावयिग्यी| 
उदकषरयो । लोका्थम् । भियमाणस्तोत्रे | शोभनजन्मानौ । पृष्टे । देरी | मध्येन । 
सवस्य धारणार्थम् । निर्मल । सूथः । देषः । गच्छंति ॥१॥ 
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उश्व्यच॑सा मिनी असश्चता पिता माता च भुव॑नानि रक्षतः । 
सुधर्मे वयुष्ये \न रोदसी पिता यत्ीम॒भि रूपैरवासयत् ॥२॥ 
उरुऽव्यच॑सा । महिनी इतिं । असर्चतं ¦ पिता । माता । च । सुर्वनानि । 

रक्षतः । सुधृष्टमे दृति सुधृष्टमे । दव्पष्ये १ इतिं । न } रोर्दसी इर्ति | 
पिता । यत् । सीम् 1 अभि । ख्यैः । अरवासयत् ॥२॥ 
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सायरुः--उसव्यचसा प्रभूतञ्यचनवःत्यौ अतिविसतीणं मिनी श्चत एव 
मषतयौ श्रसश्चता श्रसञ्जमाने परस्पर वियुक्ते इति । पिता पालयित्री दौः माता 

निर्मात्री प्रथिवी च शतयुभे वनानि भूतजातानि रतः पालयतः । योष्पितः 
परथिवि मातः (२४,४-51-5) दत्याविश्ते मोतापिच्रूपतवम् | । किंच स॒धषटमे 

छअनिशयेन धृष्टे । ह्ा-दसस्तकारलोपः । प्रगल्भे रोदसी दावप्रथिव्यौ वपुष्ये न 
वपुषो ्िते इव । प्राणिनां पितराविव शरीररक्तके इति । तदेवोपपादयति । 
यत् यस्मात् सी सर्व॑तः पिता पिवरस्थानीया द्यौः रूपैः निरूपणसाधनैः प्रशस्तैः 
परकान्नैः चिरूप्यमागेर्वृधादिभिवौ श्रभि श्रवासयत् अभिवासयति अधितिष्ठति 
तस्मात् परिता माता च भुवनानि रतः ॥३॥ 

वेक्ुटमाधवः--वष्वकाशे । म्यौ. । श्रसक्ते दयावापथिव्यौ | पिवरमाभूते | 
भूतानि । रक्तः । सुधृष्टमे । वपुषे ते च भवतः । यस्मात् । एते । सवतः । सयः | 

परिगृह्य । नतुतररोध्रधीमिश्च | श्नभिवास्यति ॥२॥ 
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स वद्धिः पुत्र; पिच्ोः पवित्रवान् पुनाति धीरो सवनानि मायय। । 
धे च प्रक्षि वृषभं सुरेतसं विश्वाहा शुक्रं पयो अस्य ईक्षत ॥३॥ 
सः । वधः । पुत्रः } पित्रोः । पुविन्रऽ्ान् । पुनाति । धीरः । सव॑नानि । 

माययां । धेनुम् ¡ च । प्रश्नम् । वृषम् । रुेत॑सम् । 
वरिशाह। । शक्रम् । पयः । अस्य । धक्षत् ॥२॥ 

सायश्ः-- पित्रोः मातापित्रोः दावाए्रथिव्योः। "पिता मात्राः इति पिता 
शिष्यते | 'उदात्तयण०' इति पितुर्विभक्तिरुदात्ता | पुत्रः पुरुत्राता पुत्रस्थानीयः 
श्रादित्यः पवित्रवान् पावनरश्मियुक्तः धीरः धीमान् सः बहविः फलस्य वोढा धारकः 
सन् मीयया ्रह्ञया स्वकीयया भुवनानि भूतजातानि पुनाति पावयति 
प्रकाशयतीति । किंस एव पुत्रः एचि शुक्तवर्णा धेनुं प्रीएयित्रीं भूमि 
सुरेतसं शोभनसामथ्यं शोभनोदकं वा ष्रषभ सेक्तारं लोकं च मायया पुनाति 
प्रकाशयतीति । कदा । विश्वाहा स्वसयदहानि सर्वकालीनानि। किंच श्चस्य 
युलोकस्य | यद्वा । कमणि षी | षति द्युलोकम् शुक्रं पयः दीप्तं पयः सदशमुदकं 
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श्रत दोग्धि । दुहेश्डान्दसे लुः शशल गुपधादनिटः कसः इति चलैः 

॥ । दृशो महानुभावः श्रादित्यस्तयोः पुत्रः इति धावाप्रथिव्योः 
स्पुतः ॥२।। 

वेशुटमाधवः--ः | वोढा । घावाप्रथिव्योः | पुत्रः] पवित्रररिमयुक्तः। 
शोधयति । युबलानि । प्राज्ञः ¦ कमणा । प्रथिवीम् । च । सस्यानासुदादथित्रीम् | 
उदकस्य सेक्तारम् । शोमनरेतसवम् । दिवसै; । सवेदा दीपम् । उदकस्य स्वभूतम् । 

कषयो ददन्ति । सारमिति ॥३॥ 
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सरं दवेवा्नामपरसमरपस्तमो यो जजान् सदसी विदवरसुवा । 

वि यो ममे रजसी सुक्रतृययाजरेभिः स्कम्भ॑नेभिः समूचे ॥४॥ 

अयम् । देवानाम् । अपसाम्. । अपःवमः | यः । जजानं 1 रोदसीऽदति । 

विद्छऽदौसुवा । वि । यः । मुम | रज॑सी इतिं । सूक्तुऽयेया । 
अजरेमि | स्कम्भनेभिः । सम् । आानुचे || || 

तायसुः- पूरव पुत्रमाषटाल्येनैते प्रशस्य इदानीं स्वोव्यादकस्तुत्या प्रशंसति । 
श्रयं देवानां मध्ये देवतमः, श्रपषागपस्तमः । शप इति क्मैनाम । तेन तद्वान् 
लद्यते। कर्मवतां मध्ये प्क्ष्टकर्मा । श्नयमिव्युक्तं क इत्याष्ट । यः देवः 
विशवरंसुवा सर्वप्रकारेण भूतानां सुखस्य भावयिन्यौ रोदसी चावाध्रथिव्यौ 

मष्टालुभावे जजान उत्पादितवान् । न कैवलुस्पावनमात्रं श्चपि तु यः देषः 

रजसी रक्लनारिमके व्यावाप्रथिन्यौ । रजसी इति शावाप्थिव्योनौम, “रजसी 
सदसी! (प, 7-30-5) एति तन्नामसु पाठात् । उक्तरूपे षि ममे विशेषेण 
परिच्छिनत्ति! किं स्वोपभोगाय नेत्याष्ट। सुक्रतूया जक्तेन निमित्तेन षम 

शावाप्रथिन्यौ श्रनरेभिः श्रजीरँः दृढतरः स्कम्भनेभिः गतिभ्रतिबन्धस्ाधनेः 

शुभिः समाचे सम्यक् सवतः पूजितवान् स्थापितवानिति। "च स्तुती । 

लिटि रेफसामान्यात् दि्तवमस्तीति शतस्मान्वुद्िषटलः' इत्यभ्यासस्य लुद् । 

यस्मादेवं तस्मादयमेव दैवः श्षयमेव श्रपस्तमः एत्येव॑ मष्टा प्रेन 

परमेरेणणोत्पन्ने इति स्तुतिः ।॥९॥ 



३६ त्रााभाष्यर्सम्हः 

ेकृटमाधपः--्रयम् । देवानाम् । ग्या्तानाम् । व्याप्ततम । स: । जजान | 

यावाप्रथिवी । सर्वस्य घुलस्य मावयित्यौ | विममे न । यः| ते। शौभनकरमेच्छुया | 
ख देवः, एते श्रजरैः । उत्त्भताधने ररि्मिभिः । एतरेतरावटन्धे करोति ॥४॥ 
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अनक कचकक 

ते नीं गृणाने महिनी महि शरवः शत्रं चवाप्रथिवी धासथो बृहत् ! 
येनाभि वृषटीस्ततन।म विश्वह पृनाय्यमोज। अस्मे समिन्वतम् ॥५॥ 
ते इतिं । न॒ः । गणानि इति । सष्िनी इतिं । महिं । शर्वः | श्त्रम् | 

दावापृथिव इति । धाुयः । महत् । येन॑ । भमि । वृषः । 
ततनाम । विरह | पमाय्य॑म् | ओज॑ः | अस्मे इति । 

सम्. । न्वतम् ॥५॥ 

मायणुः--ते प्रसिद्धे हे धावाए्थिषी धावाप्रथिव्यौी गयाने अरमामिः 
स्तूयमाने सस्यौ ¡ कमणि कैप्रत्ययः । महि हदति प्रभूत भवः सवत्र परसिद्ध 
सन्नं सवेत श्रूयमाणं कीर्ति वा नः श्रसमभ्यं धासः धत्तम् । द्ध तेतदयदागसः! 
'सिग्बहुलम्०' इति सिप् । तथा शृश्त् शप्तिप्रभूते क्प्रं घले धासयः । तदेव 
विशेष्यते! येन श्यन्नबतौन विश्वा सर्वेप्पपि शषःसु $: पुत्रादिरूपाः 
परजाः श्रभि ततनाम श्रभितो चिस्तारयाम । तनोतेर्लाटि छरा्दसी विकरणस्य 
शलुः । भाङत्तमस्य० एति श्राडागमः । तस्य श्वन्दस्युभयथा' इति भाधेधतु- 
कत्वात् छभ्यस्ताशुदात्तत्रोमवि धातुस्वरः । एृष्टय हति मसुष्यनाम, शृष्टयः 
चषेणयः' (पा, 1-3-7) इति तन्नामसु पाठात् । किंच पन। यं सतुस्यम् श्रोजः 
शरीरबलम् श्रते श्रस्मासु सम्यक् इन्वतं व्याप्तुतं प्रवधौयतमिति | इन्वतिर्व्यापि- 
वचनः, इन्वति नन" (पि, 1-18-1) एति तन्नामयु पाठात् ॥५॥ 

वक्ुटमाधषेः--ते | श्र्मभ्यम् । स्तूयमनि । मती । महत् । श्रक्नम् | बलश्च | 
महती । युब। । दयवाश्थिषी । धत्तम् ] येन । सवाः । प्रज॥ | श्रभिभमेम । सर्वदा | 
तत् । स्तव्यम् । बलम् । श्र्माु । सम्पेरयतम् ॥५॥ 
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9-1-12, 

गररघमद् ऋषिः । त्रिष्टुप् छन्दः | श्न््रो देवता | 

यो जात एव प्रथ॒मो मर्नस्वान्देवो देवान् करत॑ना पर्यभूषत् । 
यस्य॒ शुष्ा्रदसी भभ्य॑सेतां नुम्णस्य॑ महया स ज॑नास इन्द्रः १॥ 

य; । जातः † एव 1 प्रथमः | मन॑स्वान् | देवः! देवान् । क्रतुना । 
परिऽअभूषत् । यस्य॑ । डुष्णात् । रोद॑सी हति । अम्य॑सेताम् । 

नृम्णस्य । गृह्णा । सः । जनासः 1 इन्रः ॥१॥ 

प्रायशः - जनासः जनाः ह श्रसुराः, यः जातः एव जायमान एव सन्, 
प्रथमः देवानां प्रधानभूतः मनस्वान् मनस्विनामग्रगण्यः देवः योतमानः सन , 
करतुना बृत्रवधादिलक्तणेन स्वकीयेन कमणा देवान् सवान् यागदेवान् , पय॑भूषएत् 
रदयतेन पयेग्र्टीत् । “भूष अलङ्कारे (धा० {-669) भूवाषिः । लङि रूपम् 
यद्वा सवौनन्यान् देवान्. पर्यभूषत् पयंभवत् अत्यक्रामत् श्ररिमन् पत्ते 
भवतेन्येत्ययेन कसः । शुत्रकः किति' (४-2-11) हतीदुपततिषेधः । यस्य 
न्द्रस्य शुषात्. शरीरात् बलात्, रोदसो धावाष्रथिष्यौ श्रम्यसेताम् श्रभिभीताप् | 
'भ्यस भये' (धा० 1-619) शभनुदात्तेत् । भयस भयवेपनयोः' इति नेरुकाः 
(नि ° 111-21) | श्रभ्यसेताम् शषरेपेतामिति वा। तथा च मन्प्रान्तरप्--!्मे 
चित्तव...(ऋ० सं ० 1-80-11) एति । दम्णस्य सेनालकणएस्य बलस्य मषा 
महरवेन युक्तः खः १य्दरः नाहमिति ॥१॥ 

धात्कः--यो जायमान एव प्रथमो मनस्वी देवो देवान् करतुना कर्मणा 
पयं भवत् पयं गृहणात् पयं रक्षदत्यक्रामदिति वा । यस्य बलाद् चावापृथिष्या- 
वप्यविभीतां नृम्णस्य महवा बलस्य महत्वेन स जनास इन्द्र इतिं 
ऋषेदुष्टार्थस्य' श्रीतिभवत्याख्यानसंयुक्ता' (नि ° ;-10) इति ॥१॥ 

प्ट माधवः-- यः) जायमानः । पष । प्रथम; ¡ मनस्वी | देवः । देषान्। 
कर्मणा | पय॑भवत १ प्यण्क़त् पय॑रचदत्यक्रामदिति वा इति यास्कः। यस्य। 
शोषकात् तेजः | धावापरृथिभ्याक्षपि | श्रत्रिभीताम् | बलस्य च | मद्स्वेन । सः | 
जनासः | इन्द्रः | नाहमिति ॥१॥ 
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यः प्रथिवी व्यथ॑मानामदैहद् यः पवैतान् प्रकुपितां अरम्णात् | 
यो अन्तरिक्षं विममे वश॑यौ यो धाभस्त॑स्नात् स जनास् इनदरः ॥२। 

यः । पृथिवम् ! व्यथ॑मानाम् । अदहत । यः । प्रतान् । परङ्कुपितान् | 
अस्णात् । यः । अन्तरिक्षम् । वजप । वरीयः । यः । घाम् | 

अस्व्॑नात् । सः । जनास॒ः । इन्त: ॥२॥ 

पायरः--हैः जनासः जचाः, यः दन्दः व्यथमालापर ध्ललन्तीम् प्रथिवी 
प्रदह शक॑रादिभिष्डामकरोत् । ष्टु हदि बद्धौ! (धा० {-712-2 ) । यः 
प्रकुपितान् दतस्तततश्चलितान. यक्ञयुक्ताम् पवता. श्रमणान् मियमितवान्, पे 
स्वे स्थाने स्थापितवान् , शररस्णत्। रसु क्रीडायाम् (भा 1-8-38) 
प्मन्तमौवितण्य्थंस्य ग्यत्ययेन आाप्रस्ययः | यः च वरीयः उङ्तमम् भन्तरि 
धिममे निर्ममे, बिसतीणं चकारेत्यर्थः | यः च चा दिवम् श्रसतभ्नात् तस्तम्भ 
निशुद्धमकरोत । स्तम्भ रोधने दति सीत्रो धालुः सः एव इनो 
नाहमिति ॥२॥ 

तेकटमाधवः--यः। पृथिवीम् | चलर्न्तम्। श्रद्ृत् | यथ । पतताम् 
पवतः । प्रकुपितान् 1 केभ्णातिः संयमनकमा, स्वै स्वे स्थाने स्मयामासेति । यथ। 
ध्रन्तरिक्म् । वित्तोणंम् | चक्रार | यथथयाधः त्थता | दिवम् । धापयति ॥२॥ 
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यो हत्वाहिमरिणात् सप्त सिन्धून् यो गा उदाजदपधा वल्य । 
यो अदभनोरन्तरभिं जजान॑संहकूममत्सु स ज॑नास इन्रः ॥२ 

यः । हतवा । अहिम् । अतिणात् } स॒प्त । सिन्धून् । यः | गाः | 
उत्ऽआज॑त् । अपरथा । वृकस्य | यः | अद्मः | अन्तः । 

अग्निम् | जजान } सम्ऽदृक् । समत्ऽपु । सः | 
जनासः । हृदरः ॥२॥ हि षि, 
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सायणः--यः श्रदिम् मेषं दवा, मेघष्टननं शृत्वा सप्त सपणशीलाः सिन्धून् 
स्यन्दनशीला श्रः श्ररिणात् प्रेरयत् । यद्वा समन गङ्घायामुनाश भुख्या नदीररि 
खात् । रीड खवणे | क्र्यादिः | यः च बलस्य वलललनामकस्यासुरस्य श्रपधा तत्- 
कईकाजिरोधानिरुद्धाः गाः उदाजत् निरणमयत्। पधा श्नपपुवीदू दधातेः 
'सातश्चोपसर्गे' (11-8-106) इति भावेऽङ्रत्ययः । “सुपां सुलुक्! (“1-1- 
39) इति पञ्चम्या श्राकारः। यः व श्रष्मनोः अरश्तुते व्याप्नोत्यन्तरिक्षमित्यश्मा 
मेघः । छरव्यन्तमृदुरूपयोर्मेघयोः श्रन्तः मध्ये वेदयुतम् श्रन्निम् जजान उत्पावया- 
मास । यश्च स्म्षु संभक्तयन्ति योद्धधृणामायूषि इति समदः संमामाः । तेषु 
संवक् भवति । वृणक्तर्दिसाथस्य कपि रूपम् । स इन्द्रो नामिति ।२॥ 

पेङ्कटमापवः--यश्च } श्रम् । वा । निरगमयत् } सप्त | नदीः यो वा | 
पश् । उदाजत् | श्रपधा विलान्तरपिषिता । वलस्याघुरस्य | यश्च । मेषयोः | मध्ये | 

श्रभिघातजं वेदुततम्रभ्निम् । जनयति । षः 1 छेत्ता । सग्रानेषरु ॥३॥ 
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येनेमा विद्वा च्यव॑ना कृतानि यो दासं वणंमधर् गुहाकः । 

इव्॒नीव या जिंगीर्वो्लक्षमाददर्यः पुष्टानि स जनास द्रः ॥५) 
येन॑ । इमा । विद्वा } च्यथना । कृतानि । यः । दास॑म् । वर्णम् । अरघ- 

रम् । गुह। | अकरि; । छखष्नीऽईव | यः । जिगीवान् । रक्षम् । 
आदत् । अर्यः । पुष्टानि | सः । जनापुः । इन्रः ॥४॥ 

सायरः- येन इन्द्रेण दमा इमानि विश्वा (विश्वानि) च्यवना (च्यव- 
नानि) नश्वराणि भुवनानि कृतानि स्थिरीकृतानि । यः च दां वणं शृद्रादिकम्। 
यद्वा षासम् उपक्तषपयितारम् श्रधरम् निष्नष्टं चुर गुदा गुहायां गृढस्थाने नरके 
वा श्रकः श्चकार्षीत् करोतेलडिः मन्त्रे घस' (1-4-8. ) इत्यादिना च्लेलुकि 
रूपम् । लक्तं लब्दयं जिगीवान्. "जि जये (धा० ;-554) | क्वसौ सनलिरोर्जेः 

(४-3-57) इत्यभ्यासादुत्तरस्य छत्वम् । वींश्छान्व् सः | जितवान् यः श्रयः 
श्रेः | षष्ठचेकवनचते हान्दसो यणादेशः ¦ शत्रोः सम्बन्धीनि पुशटानि समृद्धानि 
श्रादत् श्मादतते। तत्र दृष्टन्तः । श्वघ्रव, ग्मि मृगान् हन्तीति श्वप्री व्याधः, यथा 
व्याधो जिधर मृगं परिग्वाति वष्ठत् । (स इन्द्रो नामिति) ॥४॥। 
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ेहकुटमाधवः--येन } एतानि सवांणि | च्यवनानि । एतानि | यच 
श्रसुरम्॥ षारयितारम् । श्रधरम् । गुहायाम् । करोति । लन्धक व । जिगीवात 

लक्यभाणं श्रम् । भवयत विनाशयति । पोपणानि स्तीतृखाम् प्रेर्यन्निति ॥४॥ 
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यं समां पृच्छन्ति कुह सेति पोरमुतेमाहुरनेपो अस्तीत्येनम् । 
सी अर्यः पुष्ीविजं हवा मिनाति श्रद॑स्मै धत्त स जनास् ह्द्रः ॥५॥ 

यम् । स्म । पृच्छन्ति । इं । सः । इतिं । मरम् । उत । ईम् । आहुः । 
न | एषः । अस्ति । इति । एनुम् । सः अर्थैः पृष्टीः | िज;ऽइव | 
आ | मिनाति । श्रत् | अस्मै । धत्त  सः। जनासः ! इन्रः ॥५॥ 
सायणुः-श्रपश्यन्तो जनाः पोरम् शत्रूणां घातकं य॑ पृच्छन्ति स्म कुहसे। 

स न्द्रः कुत्र वतेत ति । सेति सोऽचि लोपे चेत् पादपूरणम् ' (ण-1-194 
इति सोलेपि गुणः । न क्वचिद्रसौ तिष्ठतीति मन्यमाना जनाः एनम् इन्र 
प्राहुः एषः दरनद्रो नास्ति इति । तथा च मन्त्रः निन्द्रो रस्तीति मेम उत्व श्चा 
(ऋ० ४111-100-3) इति । षम् इति पूरणः । ष हन्द्रो विभ व एवशब्द् एवार्थ 
उद्धेजक एव सन् श्रयः अरेः सम्बन्धीनि पृष्टीः पोपकाणि गवाश्वादीनि धनारि 
श्रा मिनाति सवेतो हिनस्ति । "मीम् द्विंसायाम्' (भा० 14) | 'मीनातेरभिगमे 
(1-3-81) इति हस्वः । तस्मात्, श्रत् शरस्य इन्द्राय धत्त स इन्दोऽसीि 
विश्वासमच्र कुरुत ] यद्यप्यसौ विशेपतोऽस्माभिने दश्यते, तथाप्यस्तीति विश्वार 
क्रत । एवं निधोरणीयसद्िमोपेतः इन्द्रो नाष्टमति ॥५॥। 

ेङुटमाधर्ः-- युद विशन्तो मभिन््रम् । पृच्छन्ति । घोरम् । क्व | स दनः । 
इति | श्रपि च | एनम् | श्रुः | न। पः | श्च विद्यते| णी प्रविश युद्धमिति । 
स श्वरः । शत्रूणाम् । पृष्ठः | हिनस्ति । यथा श्वक्ती पवि हिनस्ति । श्रस्यै । भरत् । 
धत्त एति ॥५। 
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यो रस्यं चोदिता यः क्षस्य यो व्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः । 

युक्तयरघ्णो ये|ऽविता सुशिप्रः सुतसोमस्य स ज॑नास हन्द्रः ॥६॥ 
यः | धरस्य । चोदिता । यः| कुशस्य । यः । हारण ¦ | नाधमानस्य । 

करिः । युक्तऽम्रब्णः 1 यः 1 अव्रिता । सुऽदिप्रः । सुतऽसेोमस्य । 
सः । जनासः ¦ इन्द्रः ॥६॥ 

साथणः--यो रस्य “रध द्िसासं॑राद्धयोः' (घा० 1५-85) । स्मरद्धस्य 
श्वोदिता धनानां भररयिता भवति| यः च शस्य दरिद्रस्य च, यः च नाधमानस्य | 
नाधृ नाध याच्मोपतापैश््यीशीःषु' (धा० ;-6-7) याचमानस्य, कीरेः करोते 
कीत्तेयते वा, स्तोतु, ब्रहणः ब्राहमणस्य च धनानां प्रेरयिता । यः च सुशिप्रः 

शोभनदनुः सुशीषेको वा सन्, युक्माव्णः च्रभिषवाथम् उद्तम्राव् एः सुतमोमस्य 
धरभिधुतसोमस्य यजमानस्य श्रविता रचिता भवति, सः एव इन्रः नाष्टमिति । 
शब्दस्य त्वक्षपरत्वे ह्याद्युदात्तता स्यात्, यथा--'नक्ष वन्वानो" '"*"(ऋ० सं० 
{-8-2) इति । शयन्त्वन्तोदात्तः पछ्यत इति नान्नपरः ।॥8॥ 

तङटमाधवः--यः। समृद्धस्य | शस्य च । धन चोदयति | यो बा | 

ब्रह्मणस्य । याचमानस्य | स्तोतुः| यश्च । युक्तग्रान्णः घुतसोमस्य । रवकः । सु 

नुः ॥६॥ 
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यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य॒ गावो यस्य॒ ग्रामा यस्य॒ विद्रे रथासः । 

यः सूर्यं य उषस॑ जजान यो पां नेता स अनास हनः ।॥७॥ 

यस्य॑ । अग्रंसः । प्रऽ्दिधिं । यस्थ । गाव॑ः । यस्य॑ । प्रामाः । यस्यं । 

विश्च । रथासः । यः । सूर्यम् । यः| उषसम् । ज॒जान । यः । 

अपाम् । नेता । सः । जनासः । इन्दर; ॥७॥ 
ए षि, 

तायर्!--यस्य सर्वान्तयौमितया वतेमानस्य प्रदिशि प्रदेशनेऽतुशासने 

्रश्वातः छश्वा वरन्ते यस्य श्रनुशासने - गावः । यस्य अनुशासने प्रामाः । 
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'परसन्तेऽरेतति, (8० 1-142) प्रामा जनपदाः । यस्य आज्ञायां विश्वे सवे रयाः 

र्था वर्वन्ते । यः च पत्र हुत्वा सूर्वं जजान जनयामास । यः च उषसम् । तथा ' 

मन्त्रः "जजान" (ऋ सं० 111-22-8) एति । यः च॒ मेघभेदनद्वाः 

छ्रपां नेता प्रेरकः सः इन्रः इत्यादि प्रसिद्धम् ।॥५॥ 

तेककृटमाधवः--यस्य । प्देरोन । स्तोवृशागरशवादयो भवन्ति | शि' 

स्पष्टमिति ॥५॥ 
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य॑ क्रन्द॑सी संयती विहंयैते परेऽव॑र उभया अमित्राः 
समानं चिद्रथ॑मातस्थिवांसा नाना हवेते स ज॑नास इन्द्रः ॥८॥ 

यम् । क्रन्द॑सी इतिं । संयती इति सम्ऽयती । विहते इतिं विद्येत । 
परै | जरे । उमया! | अमित्र; | समानग् | चित् । रथ॑म् | 

आतस्थिवांसं । नानां । वेते इतिं । सः। 
1 228 8.) 

जनास; । इन्रः ॥८॥ 
सायणु--यं एन्दसी रोदसी, शब्दं कुबे मानुषी वैवी चै सेते वा, 

स॑यती परस्पर सङ्गर्छन्त्यौ, यमिन्द्र विक्षयेते स्वरक्षां विविध माह्वयतः। 
वत्छरष्टा श्रमेरे अधमाश्च उमया: उभयविधा श्रमिघ्राः शत्रवः यमाहयन्ति। 
समानम् न्द्ररथसषटशं स्थम् श्रातस्थिवांता श्रास्थिती द्वौ रथन; तमेवेन्द्रं नाना 
एक् प्रथक् हवेते श्राहयेते । यद्रा स्मानमेकरथमारूढाविन्द्राभरी हवेते 
यक्ञाथं यजमानः प्रथक् प्थगाहूयेते । तयोरन्यतरः ष इन्रः नामिति ॥५॥ 

ेङ्कुटमाधवः--यम् । संक्रन्दमाने | सेने । मामागच्छु मामागच्छेसयाहेते १ति। 
एतदेषोकम् तत्रव्या! | श्वलप्याश्च । उभये | शत्रव श्राहयन्तः । एकम् । एव | 
हनद्ररथम् । श्रातस्थिधःसो युयुप्प् राजानौ । जाना । वेते तपिद्धमिति ॥८॥ 
2९४» :-00 प्ता व्द्दण्छा छात् 9 ए४]1, +#10 1८८ 1७11९, ८०, ९1 9 
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य्माञ्न छरति विजयन्ते जन।सो यं युध्यमाना असे हवन्ते । 
यो विश्वस्य प्रतिमान बभूव यो अ॑च्युतच्युत् स ज॑नास इन्द्रः ॥९॥ 

यस्मत् ¦ न । करते ¦ विऽजय॑न्ते । जन।सः । यम् । युष्य॑मानाः । अवते | 
हवन्ते । य; | विश्व॑स्य | प्रतिऽमान॑म् । ब॒भूव । यः | 

अच्युतऽच्युत् । सः । जनास॒ः । इन्रः ॥९॥ 

सायरः-- यस्मात् ऋते जनासः जनाः न विजयन्ते विजयं न प्राप्सुवन्ति | 
छतो युध्यणानाः युर छवौणा जनाः श्रे स्वरक्तणाय यम् इन्द्रं हवन्ते 
श्राह्वयन्ति | यः च विश्वस्य सेव्य जगतः प्रतिमानम् प्रतिनिधिः भूष | यः च 

प्रच्युतच्युत् श्रच्युतानं क्षयरहितानां पवेतादीनां स्थावयिता, स इन्रः ्ध्यादि 
प्रसिद्धम् (६॥ 
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यः शश्रैतो मद्येनो दधानानम॑न्यमानाञ्छवे। ज्ञघानं । 

यः शते नानुददाति पर्या यो दस्योहैन्ता स जनास इद ॥१०॥ 

यः । शाशचतः । महि । एन॑; । दानान् । अम॑न्यमानान् । शार् । 
जघान | यः । र्ते । न । अनुऽददाति । शृष्याम् । यः | 

दस्यो; । हन्ता । सः । जनासः । इन्द; ॥१०॥ 

सायरुः-यो मि मष्त् एनः पापं दघानान्. शश्वतो बहून् श्रमन्यमानान् 

छ्मातमानमजानत इन्द्रमपूजयतो वा जनान् शष श्एणाति शत्रूननेनेति 

शसमैजरः। तेनायुधेन जघान । हृन्तेरिंटि रूपम् । यः च शते उत्सा वेते 
छ्ननात्मज्ञाय जनाय शरध्याम् त्साहुनीयं कमे नानुददाति न प्रयच्छति । 

श्नुपूरवः श्दान् दाने (धा० 1;-9) जीहोत्याविकः। 'छभ्यस्तानामादिः' 

(*-1-189) इइत्यादयुद्रात्तः । 'तिङधि 'ोदात्तयतिः (*-1-71) इति 

गतेनिरधौतः । यः च दस्योः उपक्पयितुः शत्रोः हन्ता घातकः, स दद्र इत्यादि 

पूववत् ॥१०॥ 
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वङ्कटमाधवः--यः । बहून् । महत् 1 पापम् । दषानान्. | इन्द्रममन्यमानान् । 
हिसकेन । जघान । यश्च । बलंमाचरते 1 बलवत्तमाम् । न | श्रनुप्रयच्छुति शीघरंतं 
हन्ति । यश्च | श्रसुरध्य । इन्तेतिं ॥१०॥ 
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यः शम्ब॑रं परवैतेषु यन्त॑ चत्वारिदयां शरश्न्वविन्दत् । 
ओजायमानं यो अरं जघान दानुं शार्यान् स ज॑नास इन्द्रः ॥११॥ 

यः 1 शम्ब॑रम् । पर्चतेषु । क्षियन्तम् । चत्वारिश्याम् । शरदि । अनु- 
ऽअर्विन्दत् । ओजायमौनम् । यः ¡ अहिम् । जघान । दाम् । 

रायानम् । सः । जनासः । इन्द्रः ॥११॥ 
सायणुः--यः पर्व॑तेषु क्तियन्तम् इन्द्रभिया बहून् संवत्सरान् प्रच्छन्नो 

भूत्वा पवतगुहास्ु निवसन्तं शम्बरम् एतन्नामकं मायाविनमसुरं चत्वारि 
शरदि चत्वारिंशे संवत्सरे श्रन्वविन्दत् श्रन्विष्यालभत । लब्ध्वा च व्यनाशय- 
दित्यथंः हि च यः श्रोजायमानम् । "कतुः क्यङ् सलोपश्च श्रोजसोऽप्सरसो 
नित्यम्” (11-1-112) इति सकारलोपः } बल माचरन्तम् श्रिम् शाहन्तारं 
दानुं दानवं शयानं शम्बरमसुरं जघान हतवान् सः इन्द्रः नाहमिति ॥११॥ 

वेङ्कुटमाधवेः-यः। शम्बरम् श्रवुरम् । इन्द्रभयात् पवंतेष्ु निलीय । 
निवसन्तम् । चलारिश्याम् | शरदि संवत्सरे! यः| बलमाचरन्तम् } श्रिम् 
हतवान् । दानुं च । शयानमिति ॥११॥ 
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यः सप्तरदिमवरृषभस्तुविष्मानवासंजत् सतवे सप्त सिन्धून् । 
यो रोहिणमस्पुरद्जबाहरचासारोन्तं स ज॑नास इन्द्रः ४१२॥ 
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यः । स॒प्तऽदिमः | वृषभः । तुविष्मान् । अवऽअर्तजत् । स्ये । स॒प्त । 
सिन्धून् । यः ! रौहिणम् । अस्प । वजर॑ऽबाह। थाम् । आऽ 

रोहन्तम् । सः । जनासः । इन्द्रः ॥१२॥ 
सायराः--यः सप्तररिमः सप्तसख्याकाः पजैन्या रश्मयो यस्य (सः) । 

ते च रश्मयो (्वराष्टवःस्वतपसो विद्युन्मदसो धूषयः......"(ते० श्या 1-9-4-5) 
इति तेत्तिरीयारण्यके ्याम्नातः बृषमः ववैकः तुविष्मान् बुद्धिमान् बलवान् 
वा, स्त सपेण्स्वभावान् षिन्धून् श्चपः ठतंवे सरणाय श्रवाघजत् श्रवसष्टवान् । 
यदा गङ्गायाः सप्र मुख्या नदीरवास्रजप् | यः च वश्रषाहुः सन् यां दिवम् 
्रारोहन्तं रोदिणम्. श्रसुरम् श्रस्ुसत् जघान । स्फुर स्फुरणे (दुगेधातुपादः 
-19) तुदादिः ॥१२॥ 

वेङ्करमाधवः--यः । सप्तररिमिः । वर्ता प्र्मवान्। श्रवासृजत् । सखरणाय । 
सत्त । नदीश्च । रोहिणमघुरम् । हतवान् । वञ्जबाहूः । दिवम् । श्रागेहन्तम् ॥१:॥ 
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ग्रावा चिदस्मै प्रथिवी न॑मेते शुष्प॑च्चिदस्य पता भयन्ते । 
यः समप निचितो वजजबाहुय वज्र॑हस्तः स ज॑नास दन्दः ॥१३॥ 

याव। । चित् । अस्मै । पृथिवी इतिं । नमेते इति । शृम्मात् । चित् । [वि + १ 

अस्य॒ 1 पथताः। भयन्ते । यः | सोमऽपाः । निऽचितः। वरञ्ऽबाहइ+ | 
यः । वञ्ज॑ऽहस्तः । सः । जनास! । इन्द्र; ॥१२॥ 

सायरुः--श्रभ्मै इन्द्राय, धावा पृथिवी | हतरेतर पिकेया द्विवचनं 
'प्रमिज्रयोवैरुणयोः' (० सं० 1-66-1) इतिवत् । नमेते स्वयमेव प्रदी- 
भवतः| णम प्रहुते । फमेकतेरि (न दु्टस्नुनमां यक्चिणौ (1-1-89) 
देति यकः प्रतिषेधः । चित् पि च, श्रस्य इन्द्रस्य शु्मात् बलात् पर्वताः 
भयन्ते बिभ्यति । यः सोमपाः सोमस्य पाता निचितः सवैः | यद्वा श्न्येभ्योऽपि 
देवेभ्यो ददढाञ्गः । बज्रपाहुः वण्रसष्टशबाष्ुः । यः च कन्रदश्तः वजयुक्त्स्तः स 
नर हेत्यादि प्रसिद्धम् ॥१३॥ 
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वष्टमाधमः--प्रस्मे। दावापुषिवी । ग्रहीमवतः | तथा 1 शरस्य | भयात् 
पर्वताः | श्रि्यति। यः। सोगपाः । ददएरीरः | तस्य वादौ कदाचिदठुज्ः कद् 

चिद्धस्त हति । 
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यः सन्वश्तमव॑ति यः पच॑न्तं यः शंसन्तं यः शशमानमूती । 

यर ब्रह्म वध यस्य॒ सोमो यस्येदं राधः स अनास हन्द ॥१४। 

यः| पुन्त॑म् | अवति । | यः । पचन्तम् यः | रसुन्तम् । यः | 
राशमानम् । कती । यस्य । ब्रहम । वर्ध॑नम् | यस्थ । सोभः । यस्य॑। 

हदम् । राधः । सः | जनाप्रः । इ; ॥१४॥ 29 दि > । 

पायः यः सन्वन्तम् सोमाभिषवं कुवेन्तं यजमानम् श्रवति रपृति | 
यः च पुरोडाशादीनि क्वपि पचन्तम् | यः च ऊती उतये । सुपां सुलुक् 
(7-1-39) एति चतुध्यीः पूर्वंसवणेदीघः । स्वर्ताय शस्त्राणि शंछन्तम् 
यः च शशमानम् श्चवति स्तोत्र वाणं रति । गरष परिषदं स्तोत्रम् यस्य 
वर्धनम् बृद्धिकरम् भवति । तथा यस्य सोमः वृद्धिहतुभवत्ति । यस्य च शम् 
धस्मदीयं राधः पुरोडाशादिलणमन्नं पृच्धिकरं भवति | स श्र इत्यादि 
सिद्धम् ॥१४। 

ेक्ुटमाधवः--यः | श्रभिगमनेन पुन्वन्तम् । रक्षति । चरून् पश्वंगानि च 
पचन्तम्.] शस्त्राणि शतम् । स्तुतिभिः । श्रच॑यन्तम् | यस्यच। ब्रह्म | षर्धनं 
भवति । सोमश्च | यस्य । इदमपि | श्रन्नं विश्न | 
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यः सुन्वते पच॑ते दुध भा चिद्व शष स किरासि सत्यः । 
वर्यं तं॑इन्दर विश्वह परियासः सुवीसय॑सो विदथमा व॑देम ॥१५॥ 

य; । सुन्वते । पच॑ते । दुधः | आ । चित् ] वाज॑म् | ददैषि। सः। 
किल॑ । असि। स्त्यः । वयम्| ते ] दन्दर्। विश्रु । 

परियासः । सुऽवीरासः । विदथ॑म. । आ । वदेम ॥१५॥ 
सायरुः-दइदानीम्षिः सातातकृतमिन्द्रं परति प्रनरूते--ै इन्द्र, यः बुधः 

दुधैरः सन् , सुन्वते सोमामिषवं कुमते, पुरोडाशावि हवीषि पचते यजमानाय 
साजम् श्रन्नं बलं वा श्रा दद॑ भृशं प्रापयसि, सः तादशं प्रस्यः यथाथभूतः 
श्मसि } न पुननास्तीति बुद्धियोग्योऽसि । किल ति प्रसिद्धौ | ते तेव प्रियासः 
प्रियाः सुषीरापः कल्याएुपुत्रपीत्राः सन्तो वयं विश्वह सर्वष्ुःसु विदथं स्तोत्रम् 
छ्मावदेम भ्नूयांम ॥१५॥) 

पैकुटमाधवः--यस्लम् । वुर्धरः । सुन्यते । पचते च । शरनम् । श्राददयसि । 
सत्वम् | श्रति । श्रम“ । वयम् ते। द्र | सदा| प्रियाः। सुपएताः| यहम् 
सर्वदा । श्रामिमुख्येत वदामेति ॥१५॥ 
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11-33 
गृत्समद क्षिः । त्रिष्टुप् छन्दः | रद्र देवता | 

आ ते पितर्मरुतां सूप्रमैतु मा नः सूैस्य सन्क्ो युयोथाः । 
अभि नेोंचीसो अवति क्षमेत् प्र जयिमहि स्र प्रजारभः ॥१॥ 
आ ते | पितः । महताम् । सुम्नम् । एतु] मा । नः । सूर्यस्य । 

सम्ऽदश्ः ! युयोथाः । अमि । नः } वीरः । अवैति । कषमेत् । 
पर| जयेमहि । रद्र । ग्रऽजाभिः ॥१॥ 

पायशु!-- हे मस्तां पितः मरुर्संक्षकानां देवानायुताद्क रद्र । "परमपि 

छन्दसि (;-1-2-6) इति षष्ठ्यन्तस्य पुवोमन्त्रितार्गवद्भावात् सवोनुदास- 
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त्वम् । ते त्वदीयम् शअरस्मम्यं दातल्यं सुम्नम् सुखम् (नः भस्मन्) श्रा 

एतु श्रागच्छतु 1. खरस्य च मरतां पिदरत्वम् घ॑ पित्रे मरुताम (1-114-6) 

हस्यत्राख्यायिकमुखेनावादिष्म । तथा त्वं नः शस्मान् सवस्य सन््शः 
सन्दर्शनात् मा दयोथाः मा प्रथक्कार्पः । ध्यु मिश्रणामिश्रणयोः' (धा० {1-28) 
लखि छान्दसः शपः श्यः । छन्द्रयुभययथाः (1-4-22) ध्द्याधेधातुकरेन 

डिन्त्वाभावाषु गुणः| श्रव॑ति शत्रौ | 'श्रात्व्यो वां श्रा, (त° सं° 1-3-54) 

एति श्रतेः । नैः अस्माकं वीरः वीयेवान् पुत्रादिः श्नमि चुमेत शभिभवतु | यद्रा 
वीरः तवं नः अस्मान् श्चमिक्मेधाः श्रस्मान् कृतापराधान् ्वभिक्षमस्व । 
श्र, प्रजाभिः पुत्रपौत्रादिभिः प्र जायेमहि प्रभूताः स्याम ॥१ 

ेष्कटमाधवः--है मरतां परितः ते तव सुम्नम् सुखम् श्रसमान् श्रा पतु 
श्राया । मानः श्रसान् सूथ॑स्व सन्शः रन्दशंनात् युयोथाः पृथक्कुख । तथा 
नः श्रस्माकं वीर) पुषः श्रवति श्रश्वे श्रमित्तमेत शक्तो भवतु | ए सद्रतवे प्रसादात् 
प्रजाभिश्च ष्यं प्रजायेमहि ॥१॥ 
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त्वाद॑त्तेभी श्र ान्त॑मेभिः शतं हिमा भकीय मेषजभिः; । 
वयशस्सवुद्रैवौ वितरं व्यंहो व्यमीवाश्चातयस्ता पिपूंचीः ॥२॥ 

तवाश्दतेभिः | रद्र । रामूऽत॑मेभिः | शतम् । | हिमा; । अशीय । 
भेषजेभिः । वि। अस्मत् । दषः | विऽतरम् । वि । अदः । वि । 

अभीवाः । चातयस्व॒ । विपष्वी; ॥२॥ 
पायशः द स्वादततभिः त्वया दत्तैः शन्तमेभिः श्तिशयेन सुखकरः 

भेषजेभिः भेषजेरोषपधिभिः शतं हिमाः शतं॑ेमन्तान् शतै संवत्सरान् श्रशीय 
व्याप्तुयाम् । श्रश्नोतेलिि छान्दसो विकरणस्य लुक् । पि च श्रसमत् श्वस्मन्तो 
देषः दष्टरन् वि चातयघ्व विनाशय | तथा श्रः पाप॑ वितरम् श्रत्यन्तं॑विचात- 
यस्व | धरमीवाः रोगान् विपूची; विषु नाना श्चख्वन्तीः करत्नशरीरव्यापकान् 
रोगान् वि चातयस्व अस्मत्तः एरथक्कृत्य विनाशय २ 

ेङ्कटमाधरवः--त्वादत्तभिः स्वया दत्तैः, दे इद्र, शन्तमेभिः सुखतपरैः मेषरेभिः 
मेषः शतं दिमाः संवत्सरान् श्रशीय व्याप्नुयामू । श्रस्मत् श्रस्मत्तः शून वि चातथसल 
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वि्ातेय पृथक् कुरू, रः पापं च वित्रं दुरतरं, एषम् अमीवा राचसांश्च धिषूचीः 
नानादिक्कान् शति ॥२॥ 
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भरष्ठौ जातस्य रद्र भियाक्चि तवस्तभस्तवसौ षञ्जयाो । 
पिं णः पारमहंसः स्वस्ति विश्वां अभीती रप॑सो सुयोधि ॥३॥ 

ष्ठः । जातस्य । दर । श्रिया । अपि । तवःऽवमः । तवसम् । वबा 
[मी ॥ की 

हति बज्रज्रा्टो । पपि । नः। पारम् । अंहसः । खस्ति } विग्र॑;। 
अभिऽतीः । रप॑सः । युयोधि । 

सायरुः--षः इद्र, जातस्य उत्पन्नस्य सवस्य जगतो मध्ये भिया पर्येण 
धेष्ठः प्रशस्यतभः श्रसि भवसि । तथा ष वभ्रमाहे श्ायुघष्टस्त रुद्र॒ तवसाम् 
्रृद्धानां मध्ये तवस्तमः शतिशयेन प्रबद्धोऽसि । स त्वं नः. धस्मान् श्रंह्सः 
पापस्य पारम् तीरं खस द्तेमेण पिं पारय । सथा खषः पापस्य विश्वाः सवाः 
श्रभीतीः अभिगमनानि युयोपि परथक्कुरं | यौतेश्छान्वसः शपः श्लुः । वा 
छन्दसि" (1-4-88) इत्य पित्त्वस्य विकल्पनात् शिन्वाभावे 'आसतिश्वः 
(४-4-10) एति हेधिः। 

वङ्कुटमाधबः--भेष्ठः जातस्य सर्वस्य भूतजातस्य स्वमेव भे श्रसि भवसि 
भिया | तवस्तमः वेगवत्तमः तवसाप् वेगवताम् श्रपि | वज्जग्राहो श्रायुधयुकत्ाह्ो । 

त्वन्; श्रस्मान् पर्प पारस्य श्र््ः पापस्य पारम् खस्ि श्रषिनाशेन । पसः 

पापस्य विश्वाः सवः श्रभीतीः श्रभिगतीः युयोधि एयक्छुरं ॥२॥ 
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मा त्व श्र चुक्रुधामा नमोभिर्मा दुष्टुती युषभ् मा सटती । 
उन्न वी अपय मेषने्भिद्चिषत्तीमं त्वा भिषजौ, श्रणोमि ॥४॥ 
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सा| लौ । षट । चुतुधाम् । न्मऽभिः । मा । दुःऽस्ुती । वषम । 

मा । सृती । उत् ¦ नः ! वीरान् | अषैय । भेषजेभिः । 

भिषकूऽतैमम् | तवा । भिषजाम् । श्रणोमि ॥४॥ 

तायशुः--हे ख, ता त्वां नमोभिः प्मयथाक्रियमासैनेमस्कारे, 

हुविरभिवां मा वुकरुषाम मा क्रोधयाम, करुद्धं मा काष्मे । रुष कीपे' (श्रा० )४- 

81) ! श्रस्मार्ण्यन्ताल्लुडि चडि रूपम् | है वृषभ कामानां वपितः दुष्टुती 

दुःसुव्या ्रशोमनया स्तुत्या मा वचुक्रूषामेर्येव । तथा षती सदहवया विसष्टरौ- 

रत्मदेयैः सदहाहानेन मा क्रोधयाम् । परेष्ठो टि स्वस्मान्न्यूनेन साह्वान कतरो 

भवति । ख स्वम् नः श्रस्साक वीरान् पुत्रान् मेपजेभिः स्वदौयेरमपजैः श्रौषधैः 

उत् श्रध्य इच्छृष्टं संयोजय । हे शट त्वा त्वौ भिषजाम् चिकित्साभिज्ञानं 

म्ये भिषकतम्म् श्रतिशयेन अषण्यस्य कतौरं शरफोमि । श्रथमो दैव्यो भिषक् 
(त० सं० {४-5-1-2, वा० सं० भणं -5) इति च मन्तान्तरेऽप्युक्तम् ॥॥४॥ 

ङ्कटभापवः-दै द्र, नमोभि। नमस्कारैः माच्वा त्वां चुकुधाम क्रीषयाम | 

माच दुष्टुती दुःस्तोप्रेण, हवम माच सहूती ध्रन्यैर्वैः सरहस्या 'सोमास्द्रावि 

हतम्" (क सं. ७-74-2) इत्यादिकया । नः श्रस्माकम् पीरान्. उदय 

उत्थापय भेषजेभिः मेषसैः । भिषकतमं त्वा भिषजां श्णोमि दृदधभ्य शति ॥५॥ 
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हर्वीमभिर्दद॑ते यो हविभिरव स्तोमेभी खद्रं दिषीय । 
कद्दरेः सुहवो मा नो अस्यै बभ्रुः सुशिप्र रीरभन्मनाथै ॥५॥ 

हर्वीमऽभिः । हव॑ते । यः । विःऽभिः | अवं । स्तोमेभिः । र्रम् । 
दिषीय । ऋ द्र ¦ । सृऽहव | मा। नः । अस्ये । बद्धः । 

सुऽरिष्र॑; | रीरधत् । मनायै ॥ 
सायशः--यः सदः विभिः चरुपुरोडाशादिसष्ितैः हवीमभिः श्राष्ानैः 

सतुतिलक्तणैः श्वते श्रूयते स्तूयते । व्यत्ययेन. कमणि कतरपरत्ययः । बहुए 
छन्दसि" (४-1-34) इति ह्वयतेः सम्भरसारणम् । तं खदम् सोमेभिः स्तोत्र 
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श्रषदिषीय चवखण्डयामि एथक्करोमि। शषपगतक्रोधं करोमीति यावत् । (दो 
अवखण्डने, (श्मा० 1 ४-40) व्यत्ययेनात्मनेपदम्। हलं छन्दसि (1-4-78) 
तीर्वम्। शऋषुदरः } छयृदसे गवुषरः' (नि० ए1-4) इति यारछः । युवः 
शोभनाद्वानः बभ्रुः भतो सवेस्य षशरुवर्णो वा। सुशिप्रः “शिप्रे नू नासिके वा 
(नि० ४-17) । शोभनशिप्रः। एवंगुएविशिष्टः स र्रः श्रस्यै मनायै टन्मीति 
मन्यमाना बुद्धिमेना । तस्ये नः चस्मान् मा रीरधत् मा वशं नैषीत् | रध 
हिसासंराद्धयोः' (धा० 1४-85) । श्रस्मार्ण्यन्वाल्मुङि चङि रूपम् । "रध्यति- 
वैशगमने' (नि० #;-3८) ईति यासः ॥५॥ 

वेङ्कुटमाषप्र--हवीमभिः होमयेोग्यैः हविर्भिः सष्ट यः हवते श्राहूयते तं शर 
स्तोमैः श्रषदिपीय ! पुथक्करोम्यस्मत् । रदृदरः सोमः, गदुद्रः इति यास्कः । पुष्वः 
सखाषह्ानः मानः श्रष्माम् श्रस्यै मनायै पुर्षान्मन्यमानाये रीरथत् वशं नयदु। 
शरस्य शुद्धिः सवौन् मन्यत इति । बभ्रुः वश्ुव्णः । सुशिप्रः सुहनुः ॥५॥ 
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उन्मा ममन्द् वृषभो मरंत्वन्त्यक्षौयसा षय॑सा नाध॑मानम् 1 
छृणौव च्छायामरपा अंशचीया विवासेयं खदरस्य॑सुप्नम् ॥६॥ 

उत् । मा । ममन्द । वृषभः । मुरतवान्  त्वक्षीयसा । वयसा 
नाध॑मानम् । धर्िंऽव । छायाम् । अरपाः । अरय । 

आ । पिवसेयम् । रुद्रस्य । सुम्नम् ॥६॥ 

पायरुः-एषमः कामानां वर्षिता मसप्वान् मरुद्भिः पुत्रथेक्तो स्रः 
नाधमानम् याचमानं मा मां घखक्तीयसता दीप्तेन षयसा श्रन्नेन उत् ममन्द 
एत्कर्येण तर्पयतु ।! शपि चाष्ट धृणीय छायाम् यथा सूयेकिरणसन्तप्रशधायां 
प्रविशति एवं खरस्य सुम्नम् सुखम् श्ररपाः श्रपापः सन् श्रशीय व्याप्नुयाम्। 
तदर्थ तं रुद्रम् श्रा विवासेयम् परिष्वरेयम् । विवासतिः परिचरएकमो ॥६॥ 

वे्कटमाधवः--उत् ममन्द उन्मन्दितवान् इृषभः कामानां षपिता मरुत्वान् 
मद्भिः खितः त्वचीयसा दीप्तेन वयसा दषिषा नाधमानम् याचमानम् । धृणीवे यथा 
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धर्गतं भूतं छायाम् श्ररतुते एषम् श्रसपा श्रह्मपि सुम्नं सुखम् श्रशीय प्रप्तुयाम् । 
श्राविवासेयप् छस्य बद्रस्य सुम्नम् छतम् श्मधिष्ठानमाविधासः ॥६॥ 
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क्र १ स्यते श्र सृयाङ्ररस्तो यो असितं भेषजो जल्पः | 
अणमतां रप॑सो दैव्यस्याभी न मौ वृषभ चक्षमीथाः ॥७॥ 

क्व | स्यः। ते । ए । मढयाक ¦ | हस्तैः । यः | असत | भेप्रज; | 
जर्ष; । पुऽ । रप॑सः । दैव्य॑स्य | अभि । चु । मा | 

वुषम् । चक्षमीथाः ॥७॥ 
तायसः स्र, ते तव मृक्याकुः सुखयिता स्यः सः सस्त क कुत्र 

वतेते । यः हस्तः भेषनः भैष्यश्त् जलाषः सरवैषां सुखकरः श्रस्ति भवति । स 
हस्तो विद्यत एव । तेन हस्तेन मां रेति भावः । अपि च हे वपम कामानां 
वर्धितः दबयस्य वेवकृतस्य रपसः पापस्य श्रषभती श्रपष्टता विनाशयिता भूत्वा 
छतापराधं मा माँ तु चिम् श्रमभिचक्तमीयाः श्रभिन्तमसव | प्तमूप् स्ने" (धा० 
1-488) लकि छान्दसः शपः शलुः । (बहुलं छन्दसि (11-53-97) 
तीडागमः ।५ 

ेङ्कटमाभतः -क्व स्यः सः ते श्र सुखयिता हस्तः यः श्रस्ति विधते भेपरजः 
भेप्यक्त् जलाः सुखकरः | श्रपभता श्रपहता रपः पापस्य रैभ्यस्य देवकृतस्थ । 
हृष्रभ ! तादश [लवैमामाम् नु श्रसयन्तम् श्रभिचकृमीथाः श्रभित्तमस्व ॥५॥ 
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प्र वभर इृष॒भायं चितीचे म॒हो हीं सहुतिमीर्यामि । 
नम॒स्या कौरमह्ीकिनं नमेभिगरणीमति तेषं सदस्य नाम ॥८॥ 
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प्र । वभय । वृषभाय । छितीचे 1 महः ] म॒हीम्} सुऽस्तुतिम् । 
दरयामि । नमस्य | करमकीकिन॑म् | नम॑ःऽभिः । 

गृणीमसि । वेषम् । शरस्य । नाम॑ ॥८॥ 
सायुः--भ्रवे विश्वस्य सत्रे ब्रुवणौय वा ब्रृपमाय कामानां वर्धित 

तद्त्सष्छकोरिणे वा शिवितीचे श्वेत्यमञ्चते । “शिता वर्णे (धा० 1-721) 
शरीरएादिक इनम्त्ययः। 'श्धितिमल्च॑तीस्यन्चतेः ऋरिविग्) (४-2-59) इत्यादिना 
दीषंत्वम् । उदात्तनिषृततिसवरेण पिमक्तेशदात्तत्वम् । एव गणएविशिष्टाय रद्रा 
महः मीम् मष्टतोऽपि सुष्डतिम् शोभनस्तुतिं प्रयामि प्रकर्वेणोच्चाप्यामि । ह 
स्तोतः कल्मलीकिनम्। (उवक्ततो नामधेयम्, (नि० 1-17) । ष्वलन्तम् । कलयति 
अपगमयति मलभिति कल्मलीकं तेजः! तदन्तं सद्र नमोभिः नमस्कारैः 
ह विर्भिंवौ । नमस्य पूजय | वयं च रशद्रस्य महादेवस्य धेषं दीप्तं नाम यणीमसि 
गरणीमः संकीतेयामः। "गृ शब्दे" (धा० ञ-27) प्रैयादिकः । श्वन्तो मसि' 
(श-1-46) । प्वादीनां हस्वः (1-3-80) ॥८॥) 

पङ्कटमाधकः--प्रेरयामि श्रये ृषभाय वर्धि धितीचे श्वेतिमानमञ्चते मष्ट 
मीम् महतोऽपि महतीम् सुष्टतिम् सुस्ठतिम् | नमध्य नमोभिः नमस्कारैः कल्मली- 
किनम् दीप्तम् । उवलक्नामस् पितं कल्मलीकिन्म् इति (निध० 1-27) उज्घ्वक्तम् | 
गृणीमि उश्वारयामः स्वेषं दीप्तं शद्रस्य नाम नामधेयम् |] 
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स्थिरेथिरद्ैः पुरुरूपं उग्रो वभर शुक्रेभिः पिपिशे हिरण्यैः । 
ईशानादृप्य भुव॑नस्य भूर्म चा ठ योषदद्रादसुैम् ॥९॥ 

स्थिरिभिः । अङ्गैः । पुरुऽरूपः । उभः । वभुः | शुक्रेभिः । पिपिरे । 
हिरण्यैः | ईशंनात्) अस्य । भुवनस्य । मभूरैः | न | वै। 

ॐ इतिं । योषत् । सृद्रात् । असूर्यम् ॥९॥ 

सायसुः--स्थिरेभिः स्थिरषटदेः श्रज्गैः अवय वेयुः पुररूपः श्रष्टमूत्योरमकेः 
भद्रमी रूपेश्पेतः उग्रः ऽषूगूशेस्तेजस्वी ब्रधरुः भतौ बधरुवर्णो वा रुद्रः श्मिः 
धीप्तैः दिस्पयैः हिरर्मयेर्हितरमसीयेबलद्कारेः पिपिशे दीप्यते | "पिश श्रवेयवे' 
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(धा० श-153) । कमणि लिट् । पैशानात् ई्रात् श्रष्य भुवनस्य भूतजातस्य 
भूरेः भतः यद्ात् श्रु्॑म् । शरस पणे, (धा० 1*-101) | (छसेरन्' (उ० {~ 

41) | भुर क्ेप्ता | (तत्र साधुः, (४-4-98) प्रति यत् | शयुं षलम् न षै 
उ योषत् नेच प्रथगभवति । यौतेर्लेट्यडागमः । 'सिनबहुलं लेटि (1-1-24) 
ति सिप् ।॥६॥ । 

वक्टमाधवः-- रिथेेमिः टैः श्रद्धः पुरस्पः बहुरूपः उप्र उद्गूणः ब्रु 
बभ्रुषणः । श्यकं शीचतेञ्व॑लतिकरमणः' (नि ० \211-11) ] दीप्तैः श्राभरणैः पिपिशे 
घ्मक्गानि संयोजयति । दिर्फयैः हिर्मयै; । श्रस्य सर्वस्य भूरेः बशः युषनस्य रशानात् 
वरात् श्रस्मात् न योषत् पृथग्मषतु श्रसुथ॑म् श्रसुराणां हन्तु रूपमिति ॥६॥ 
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अ्ैन्विभपिं सायकानि धन्वारििष्कं य॑जतं शिश्वरपम् । 
अद दयसे विश्वमभ्वं न वा ओजीयो रुद त्वद॑स्ति ॥१०॥ 

अ्ैन् । तरिमेर्षि । सायकानि । धन्वं । अर्हन् । निष्कम् । यजतम् । 
ज्ये, वन्वे [ 

विश्रऽरूपम् | अष्टन् । श्दम् । दयसे । विश्वम् । अभ्व॑म् | म् । 
वै । ओजीयः ¡ रुद्र ] त्त् । अस्ति ॥१०॥ 

तायरुः-हे सदर स्वम् श्रन् शर्ट योग्य एवं सन् सायकानि शरान् 
धन्व धनुश्च विभषि धारयसि । तथा श्रन् एवं यजतम् यजनीयं पूजनीयं 
विश्वरूपं षहुविधरूपयुत्तं = हारं बिभर्षि । तथा श्रन् एव इदम् विश्वम् 
सवम् श्रभ्यम् मषटस्नामेतत् । ्चतिविस्ठतं जगत् } दथसे रसि । धवश् रक्षणः 
(धा० {-943) । हे सदर, चत् त्वन्तोऽन्यत् फिञ्चित् श्रोजीयः श्रोजस्वि्तरं 
मलवत्तरं न वे श्रस्ति न खलु विशते । रतस्त्वमेवोक्तव्योपरेषु योग्य इत्यर्थः| 
रोज: शब्दान्मत्वर्थीयो विनिः तत् श्रातिशायनिकं पुम् । ' विन्मतोलंक् ' 
(४-3-64) । “देः (४1-4-155) इति टिलोपः ॥१०॥ 

वेक्कट माधषः-- तदहस्वं सायकानि धन्व धनुश्च बिभि | निष्कम् श्राभस्शं 
यतं शोभनं विश्वरूपं नानारूपम् । तथाहंस्् विश्वं स्वम् दम् श्रभ्भम् महत्. सुवनं 
दयसे श्रतुग्रह एसि । न सत् पत्तः श्रोजीयः भलवत्तरम् दद किञ्ित् श्रस्ति ॥१०॥ 
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सतुहि श्रुत गत॑सदं युवानं मृग न भीमसुपह॑लसुप्रम् । 
मरा जरित्रे स्टर॒स्तवानोऽन्यं ते अस्मन्नि व॑पन्तु सेन।; १९ 

तहि । श्रुतम् । गतऽसदम् । युधौनम् | मृगम्. । न । भीमम् । उपञ्लुम्। 
उपरम् । मुल | ज॒सतरि। इट । स्तवानः । अन्यम् । ते । अस्मत्। 

नि । वपन्तु । सेन।; ॥११॥ 
सायरः--हे स्तोतः शृतम् विश्रुते प्रस्यात्॑ररं स्तुहि । फीरशम् ! 

गतं सदम् । गर्तो रथः । तत्र सीदन्तं युवानम् नित्यतरणुं खगम् त भीमम् सिंहमिव 
भयङ्करम् । उपहततुम् उपहटन्तारम्. शत्रूणाम् उर उदुगृशं है सद्र स्वं सतवानः 
प्रस्माभिः स्तूयमानः सन् जस्त स्तोत्रे मष्ट मै सुखय । ते त्वदीयाः; सेनाः 
श्रस्मात् श्न्यम् अस्मद्टथतिरिक्तं पुरुषं नि वपन्तु निघ्नन्तु ।॥११॥ 

ेङ्कुटमाधवः--द स्तोतः, स्तुहि शरुतं विभुतम् गतेषदं रथस्थं युवानं पूगम् 
र्व भीमम् उपदन्तारं शश्रूणाम् उग्रम् उद्गूणंम् । खं च श्र स्तवानः स्तूयमानः 
जरित्रे स्तोत्रे मृणा युखं कु | ध्स्मत् मत्त श्रन्पम् ते तव सेना निषपन्तु 
दिन्दन्तु ॥११॥ 
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पत्रे 

छुमारश्चितितरं वन्दमानं प्रति नानाम र्द्रोपयन्तम् । 
भृश्दु।तारं सत्प॑तिं गृणीषे स्तुतस्सवं भैषजा रास्यस्मे ॥१९॥ 
कुमारः । चित्. । पितर्. । वन्द॑मानम् । प्रति । ननाम् । श । 

उपयन्तम् । भरः । दातारम् । सव्ऽपतिम् । गृणीत । 
स्तुतः । लम् । भेषजा । रघ । भस्मे इति ॥१२॥ 
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सायरः--वन्दमानम् श््रायुष्सान् भवे सौम्य, इति स्तुबन्त॑पितरमर 
कुमारः चित् यथा कुमारः । "चिदिव्युपमा्थेः (नि० 1-4-13) हे स्र, 
उपयन्तम् अस्मत्समीपे गन्छन्तं स्वां प्रति ननाम प्रतिनतोऽस्मि। चपि धं 
भूर षहूनो धनस्य दातारम् सुघतिम् स्तां पालयितारम् । "पत्यावैश्वर्ये 
(४-2-18) इति पूेपदरछृतिस्वरत्वम् । दे सद्र एवम्भूतं स्वां रणी स्तौमि । 
मिपः "तिष्ट तिखो भवन्ति! इति से धादेशः] स्वतः च सम् श्रस्मे श्रस्मभ्यं 
भेषजा भेषजानि रासि देष्ठि ।॥ १२॥ 

वेदरुटमाधवः-ङुमारः मालः चित् दव पितरं वन्दमानं प्रहोभवन्तम् 
उपगच्छुन्तमष्ं तवा प्रतिननाम प्रणतोऽस्मि, तथा शयीय स्तौमि च भूरेः बहुनः दातारं 
सत्पतिं सतां पतिम्, स्पुतक्चे घम् श्रस्मे श्र्मभ्यं भेषजा भेष्रजानि रासि 
प्रयन्छुसि ॥१२॥ 
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किक 

यावे भेषजा मरतः धुवीनि या शन्तमा बृषणौ या म॑योभु । 
यानि मनुरर॑णीता पिता नस्तां हे च योश्वं सद्रस्य॑व्मि ॥१६॥ 
धा) वुः | भेष॒जा । मरुतः । चीन । या । शम्ऽत॑मा । दृषुण्; ! या । 

म॒युःऽयु । यानिं मनु; । अवृणीत 1 पिता । नुः ता । शम् । 
| यो | च॒ | रद्रस्य॑। विमि ॥१३॥ 

पायणः--द मर्तः इदरपुत्राः षः युष्माकं या यानि भेषजा भेषजानि 
शररमधूरोग्यषतुभूतान्यौषधानि चीनि “शद्धानि निमलानि सन्ति । ह षणः 
कामार्ता षषितारो मखतः या यानि च युष्मदीयानि भैषजानि शन्तमा अतिशयेन 
पखष्णणि । या यानि च भेषजानि मयोभु मयोभूनि मयस. सुखस्य 
पावयितणि । नः अस्माकं पिता मतुः यानि भेषजानि युष्मदीयानि श्रदणीत 
.<घान् 1 ता तानि भेपजानि प्रस्य मष्टदेवस्य सम्बन्धि शं च योधर यच्छ, 
भनीयान -\माणासुपरामनं सवनीयानां भयानां यद्यावनम् शरस्मत्तः प्रथक्करण। 
तवुभयं च परिमि कामये । "वश कन्तो" (धा० 1-70), भादादिकः ॥१२॥ 
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॥ 

ेङकटमाधषः-- म्तः, था यानि वः भेषजा भेषजानि श्रचीनि या यानि 

शन्तमा सुखतमानि या मयो यानि च स्परेषामस्माकमयीय भवद्भयो मनुः अवृखीतं 

ता तानि श्वरस्यशं चयो च व्रि कामये ॥१३॥ 
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परि णो हेती सस्यं रथ्याः परि वेषस्य दुमंतिम॑ही गात्. । 

भव॑ स्थिरा मधर्वद्धयस्तनुष्व भीदुधरतरीकायु तनयाय भूक ॥१४१ 

प्रि । नः । हेति; । शरस्य । वृज्याः । पर । वेषस्य । दुःऽमतिः । 

मह्यै । गात् 1 अव॑ । स्थिरा । मघव॑त्ऽभ्यः । तुनुषव् । मद्व; । 
तोकाय | तन॑याय । मुकर ॥१४॥ 

सायसु---श्रस्य मष्ठादेदस्य शतिः श्चायुधं नः श्रस्मोन् १ रिष्याः 

परिव्जयतु । तथा द्वेषस्य दीप्तस्य शद्रस्य मही मती दुर्मतिः दुःखकारिणी 

बुद्धिश्च परिगात् अम्मान् वजेयित्वान्यत्र गच्छतु 1! छ्पपरी वजैने' (1-4-88), 

ह मोदलः सेचनसमर्थं रुद्र स्थरा स्थिराणि स्वदीयानि धनुषि सधवद्भः हवि- 

लंचुणधनयुरतेभ्यो यजमनिभ्यः श्रवतनुष्व श्रवतत्तम्यानि इर । तथा तोकाय 

पस्मस्पुत्राय तनयाय तेतपुत्राय च गरल ख करु | ९४।। 

ेद्कटमाधवः--सस्य हेतिः श्चायुधम् नः श्रस्मान् परिदञ्याः वजयतु | तथ] 

लेबध्य दी्तस्य दुर्मतिश्च श्रस्मान श्राय गात् रच्छतु मी मती । किशच स्थिरा 

्राततव्यानि स्थिराणि धनुषि श्रवततुष्व हबिप्मद्धयः श्ववततथ्यानि कुर मीदतः हे 

वितः तोकाय पुत्राय तनयाय त्॒पुत्राय च मृ न षदो नवे 1१४ 
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दुवा बभ्रो हूषभ चेक्तितान् यथां देव् न हृणीषे न हंसि । 

हवनशतनौ देह बोधि वृदधदेम विदय सुधीरः ॥१५॥ 



११६ बपभोच्तपदः 
भभ, 

एव । धभ शति | धृषम्। चेकितान् । यथा । देषु । प | हृणीषे । 
न | हाकि | हवनऽश्रत् । नः । रुद्र । ह । बोपि । 

महत् । वदेम । विदं ! सुऽवीरः ॥१५५॥ 
सायशः--है मभ्रो, जगतो भतेषेभ्रवणं वा दषम कामानां वर्षित 

चेकितान सर्वं जानन् है देव द्योतमान रद्र यथा येन प्रकारेण न हृणीषे न 
क्रध्यसि न च हसि । णीन लञ्जायाम्' (धा० कड्वादि 33) । अयं क्रुध्यति 
कौ च । एवं हवनशरत् श्यस्मदीयाह्वाने श्रवन् नः श्रस्मान् हे सद्र इई श्रिम् 
देशे योधि बुध्यस्व विदथे यज्ञे गृह वा सुवीराः शोभनपूध्राः सन्तः बृहत् परीदं 
त्वदीयं स्तो वदेम उस्वारयाम ॥१५॥ 

वङ्कटमाधवः--एवा एवमेव म्भ्रो बभुव वृषभ चेकितान विष्ठन् देव यथा 
न हृणंपि न क्रष्यिन हंसि च तथा हवनश्रुत् स्तोत्रस्य श्रोता नः श्रस्मान् इष 
श्रतुकम्प्यमानः गोधि बुध्यस्व विदथे यज्ञे दीयत भुज्यतामिति बरहृदचनं वदेम सुवीराः 

सपुत्राः ॥१५॥ 
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ग॑समद शधिः | त्रिष्टुप् न्दः | श्रपांनपात् देवता ॥ 

उपेमसृक्षि षाज्ञयुषैचस्यां चनो दधीत नाधो गिरे मे। 
रपां नपादाष्हेम।ं छुवित्स सुपेरसस्करतति जोषिषद ॥१॥ 
उप॑ । दम् । सक्षि । वाजञयुः । वचस्याम् | चन॑ः । दधीत् । 
नायः । गि{!। मे| अपाम् | नपात् । आड 
कुवित् । सः । सुभ्येशंसः। करति। जोषिषत् । हि ॥१॥ 

[षि पि 0 

सायणुः--वाजयुः वाजमश्नमात्मन एच्छस्ष्टम् देम् एनां वचस्यां वचसः 
स्तोघ्रस्यच्छाम् उप श्रसुक्षि उपाद्जामि उत्पाश्यामि । पां नपातं स्तोतु 
्वत्तोऽस्मीत्यथेः ] सृजेश्छान्दसो लक । "लिङ. सिचावात्मनेपदेषु". हति 
स्न्विः किन््वाएूराणाभावः। स; च नाधः नदीनां शब्दकारिणीनां मेघस्थानां 
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धपां सम्बन्धी श्राशहैमा घ्ाशु शीघ्रं गन्ता । "षि गतौ" इत्यस्मात् "भन्देर 
भ्योऽपि दृश्यन्ते इति मनिन् । एवंभूतः श्रप। नपात् अर्षा पौत्रस्थानीयः । 
श्ूभ्यः श्रोषधिवनस्पतयो जायन्ते मोषधिवनस्पतिभ्य एषोऽप्निर्जायत शति 
पत्पोघ्रःवम् । एतःसंश्ञकः देवः गिरः । गृणातीति गीः स्तोता ! तस्य मे ममं 
वित् । बहुनामेतत् | बहुलं चनः शन्न दधीत दधातु विदधातु । प्रय्ुष्वि- 
स्यथः । अपि चास्मिन् सपेशसः' शोभनरूपान् शोभनालंकाराम् वा फरति 
फरोतु। करोतेव्यत्ययेन शप । कः फरत्फरति फधिफतेष्यनदितेः" 
(पा. सृ, ८, ३. ५०) इत्ति विसजंनीयस्य सत्वम् । टि यस्मात् श्रय॑ देषः 
जोषिषत् स्तोत्राणि सेवते तस्मादस्मानेवमनुगृहातिवत्य्थैः ॥। “जुषीप्रीति- 
सेवनयोः |” लेख्यदागमः | विकरणः शप् । इडागमश्च । "दि च' ति निघा- 
प्रतिषेधः ॥१॥। 

ेद्ुटमाधवः--मप्यमस्थानपटितोऽम्तिरपा नपादिति । उ । एनाम् । 
वजामि | श्रच्नमिच्छन् । स्मुतीच्छाम् । दविः । धारयत । स्तुतीश्च 1 नादेयः । सोभ्यम् । 
श्रपाम् | पुत्रः ¡ यजमानेषु ब्रहुः । शीध्रं गन्ता भवति । सुरूपश्च । करोसि । सेवते | 
हि स्तोत्रनिति ॥१।॥ 
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हमं स्व॑स्मै हद आ सुतष्टं मन्त्र वोचेम कुविदस्य वेद॑त् । 
अपा नपादसुयैस्य मह्या विश्वान्यर्यो सव॑ना जजान ॥२॥ 

ह्मम् । सु | अस्मे } हृदः । आ। सुऽतष्टम् मन्तम् । वोचम् 1 कुषित । 
अस्य । वेदत् । अपाम् । नपात् । असुरस्य । मष्षा । विश्वानि । 

अर्यैः । भुवना । जजान् ॥२॥ 
ऋान्णौः गि ॥ भे 

सायणुः--श्रस्मै छपांनपात्संक्ञकाय देवाय ददः हषयात्, सुषष्टं सुष्टु 
निर्मितं दमं मन्नं सुष्टु श्रा श्चाभियुख्येत वोचेम त्रवाम । श्रस्य अरमाभिरुक्त 
मं मन्त्र कयित् वेदत् बहुलं जानातु  वेतेर्लैट्यडागमः | निपातेयंयविदद्तः 
हति निघातप्रतिषेधः। किं स्तोत्रभिति चेदुच्यते । श्रयः स्वामी श्रपां नपास्खश्को 
वैयुतोऽगिनिः श्रयुयंस्य । श्मसुर, शत्रुन रष्वा । पस्य स्वभूसस्य बलस्य मक्ष 



 & 4 = गभाच्यत 

महिम्ना महत्वेन विश्वानि सवीणि यवना भुवनानि कृष्टयुद्कानि शृष्टयुत्पा- 

दतेन भूतजातानिवा जजान जनयामास ।॥\२॥ 

वेङकटमाधवः--हमम् । मन्त्रम् । मदीयाद् हृदयात् । सुष्टु तष्टम् । वोचेम | 

मस्मै | बहू । इमं मन्त्मुच्यमानम् । श्रयं वेत्ति दिं । सोऽयम् । श्रसुरहनन निमित्तस्य 

वलस्य । मदस्वेन । विश्वानि । युबनानि । जनयितुम् । स्वामी ॥२॥ 
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समन्या यन्त्युप॑ यन्त्यन्याः रद्द न्यः प्रणन्ति । 
तम् शीव शुच॑यो दीदिवां स अपां नपातं परि तस्थुरापः ॥३॥ 

सम् । अन्याः | यन्ति । उप॑ । यन्ति । अन्या समानम् । उवम् 

नरः । पुणन्ति । तम् । ऊँ इति । सिम् । छुच॑यः। दीदि.ऽवासम् । 

अपाम । नपांतम् | परि । तस्थुः । आप॑ः ॥३॥ 

सा्शुः--श्रन्या व्यः श्रापः सं यन्ति भूम्या संगच्छन्ते । श्रन्याः च 

पूवं तत्रावस्थिताः उप यन्ति उपगच्छन्ति । ताः सवौ; श्राप: समानं सह नयः 
नदीभूताः ऊं समुद्रमध्ये वर्तमाने वडवानलं पृणन्ति प्रीणयन्ति । शरण प्रीएने' 
तौदादिकः | तमु तमेव श्रपां नपातं शुचि निमेलं दीदिवांसम् दीप्यमानम् । 

दी दितेश्ढान्दसो दीपिकमा ! लिटः क्वसुः । ¶वस्वेकाजाद्धसमाः इति 
भियमादिड भावः। श्डुन्दसि वेतिवक्तञ्यम्ः इति वचनात् द्िकेचनाभावः। 
एवं भूतं शुचयः शुद्धा श्रापः परि तस्थु परिद्त्य तिष्ठन्ति । एष हि वेदयुताग्नि- 
शपे मेघे वर्तमानः श्ररमानजीजनदिति बुद्धया वडवानलरूपेण वतमानं 
तु पयुपासते इत्यथः! यद्रा श्नन्या एकधनाख्या रापः संयन्ति चात्वालोत्करयो- 
मेष्ये वसतोवरीभिः संगच्छन्ते। अन्या वसतीवयोख्या श्रापश्चोपयान्ति 
उपगच्छन्ति । एेकमत्यं प्रप्रा भवन्ति! एताश्च मिलित्वा यज्ञं साघयन्त्यः 

तत्साध्यबृष्टदरार नयो भूत्वा उर्व पृरन्ति इत्यादि समानम् । एवं हि “श्रापो 
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षा श्रसधेन्त वयं पूवं यक्ञ॒ बदयामः' (पै, २-२०) इत्यापिकं राह्मण विनि. 
योगश्वानुगरष्यते ।२॥ 

पेङ्कटमाधवः--कारिचिन्मष्ानध्रः | सरूपेण संगच्छन्त उर्व् । श्रथान्यधा 
सुद्रनयः | मष्टानदीभिः सङ्गताः ) उपगच्छन्ति । ताः सवः } तेदौनाम बाघार्णम् । 

इममपूष॑म् । पूरयन्ति । तम् । एव । शुचिम् । दीपम् । निम॑लाः 1 शपां | नपातम् । 
परितः । तिष्ठन्ति | श्रपः २] 
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तमस्मेरा युवतयो युवानं ममृञ्यमानाः परं यन्त्यापः) 

स शुकभिः. शिव॑वभी रेवदुरमे दीदायानिध्मो प्रतनणिगप्सु ॥५॥ 

सम्। अशिराः । युवतयः युवन् । मर्ज्यमानः । परं । यन्ति । 
आपिः ! सः! दुकरेभिः । सिवऽभिः। दत् । च्म 

इतिं । दीदाय । अतिमः । प्रतऽर्िक् । अपरद \\9॥ 

सायरुः--पम् श्चपां नपत्तमग्निमस्ेरा श्रस्मयाना दर्ष॑रहिताः 
युवतयो युवानं युवराजमिन्र मदैव्यमानाः अत्यथमलंहवोसाः भाषः । “मृज 
शौचालकारयोः" । परियन्ति परितोगस्छन्ति प्रप्लुवन्ति। धृतनिर्निक 
घुरएशोलोदकनि्णेजनः । यद्वा निर्निगिति शूपनाम । वीप्तरूपः । घः 
मपां नपादभिनिः मेवान्तगेतापु समुद्रतासु न मध्ये छ्निष्मः दैन्धनरहितः 

पव सन् समे ्रसमा्क रेवत् धनयुक्त न्तं यथा भवति तथा शुकेभिः मैः 

निर्मतैः धिम्वमिः तेजोभिः दीदाय दीप्यते ॥9॥ 

मरह्कटमाधवः---स्मेरमुखः युवतयो भवन्ति, श्रताहश्ाः । कारिचद् युवतयः | 

युवानम् । ब्रन्तै परिवरन्ययः। परितः यत्ति । श्राषः । सः) दीप्ते । तेजोभिः । 

घतयुक्तम् श्रस्माकम् । दीप्यते काष्ठरिम् । तेजसाऽबरदूपः । उदकेषु ॥५॥ 
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मस्मै तिलो अष्यथ्याय नारीर् देवाय देवीरविधिपण्धयन्नम् | 
कृतां इवोप हि भसे अप्षु स पीयूष धयति पूवेसूनाम् ॥५] 
असमै । तिल्लः । अव्यथ्याय । नारीं; । देवाय ! देषीः । द्विधिषन्ति । 

अन्न॑म् | कृतांःऽइव । उप॑ । हि । प्रऽपुर्स. । अप्ऽपु । सः 
यूषम् । पूयति । प्वऽपूनाम् ।॥५॥ 

सायणः नारी, नेच्यः तिः देवीः देव्यः इव्डा सरस्वती भारत्याल्याः 
्मस्यथ्याय धञ्यथनाय श्रमे देवाय श्रपां नपाते श्रन्नं सोमाख्यं दिधिषन्त धार्- 
यन्ति । “धिष शब्दे" । जौ्ोत्यादिकः । व्यत्ययेनान्तादेशः । धातूनामनेकाथे- 
तवादघ्र घारणाथ॑ः } श्रष्छु उदकेषु कता दषे उप प्रर प्रसरन्ति} छ गतौ | 
लिटि (हरयो रे शति रे धादेशः! छान्दसो हलादिरेषाभावः। यस्मादेष 
तस्मात् परवल पूर प्राक्षणसकाशात् उत्पन्नानामपां पीयूषं सारभूतं सोमास 
रमूं घः प नपाद्प्निः धयति पिषति | हि पृरणः।\५॥ 

तेङ्कटमापषः--ग्ययिदिसाकमौ शछरव्यथनीयाय । श्रसमै | दैवाय । इका 
सरस्वती भारती च तिकलः । धारयन्ति । श्रमम् । नाये; | अनयिश्रीरिवं पुरे | उप. 
धार । श्रष्पु । पीयूषं खारम् । पिबति एव या प्रनमजयक्निति '॥५॥ 

271, ;--0 11100  धः९€ 008 872 0टपे8 0०व ६० ब्व 7, 
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भश्वस्याश्च जनिमास्य च स्वैर् दुहो पिषः सुप्च॑; पहि सूरीन् । 
रामासु पृषु परो अपरमृष्यं नारयो वि रशन्नापरृतानि ॥६। 
अदस्य । अत्रं । जनिम । अस्य । श्र । स्वः । दरदः । रिष समऽपृच॑। | 

पाहि । सूरीन् । आमां । पूं । प्रः । अग्रऽमृष्यम् । न । 
भरतः । वि । पृशन । न। भूतानि ॥६॥ 
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सायशुः--श्रत् छां नपात्संक्ञके देवे श्रश्वप्य जन्म भवति । शपा 
नप््रधिष्ठितात् समुद्राम् उच्चैःश्रवसो जातस्वात् | किं बहूना | शरस्य च स्वः 
सुष्रणीयस्य सवस्य जगतत जन्म॒ शरिभन्तेव भवति । अयं टि मेचमध्ये 
वतैमानो बृष्िहयारेण सर्वं जगम्जनयति । तादशोऽपां नपान्त्वं दहः द्रोगुः 
शप्तुं । रिषः हिंसकस्य च संपृचः संपकौत् सृरीन् स्तोतनस्माम् पा रह । 
प्रामासु छ्रपरिषक्वासु पुं परयितव्यास्वप्सु परः परस्तात् वतमानं श्रपमृष्य 
छम्रधृष्यमाणं देवम् श्ररातयः श्वादासारः पुरुषाः न वि नशन् न प्राप्तुवन्ति | 
नशतिन्यौप्तिकमो । सेस्यडागमः । श्रनेतानि मायाविनो स्कंसि च न 
प्राप्तुबन्ति। 

वेङ्कुटमाधवः--श्रप्ु योनिवौ श्र्वः एति ब्राह्मणम्) श्रस्मात् ¦ श्रश्वः | 
श्रजायत् 1 स्वरियुदकनाम श्रस्योदकस्य | च । श्रस्मादेब जन्म । सल द्रोभ्धुः। 
विनाशयित्श । सम्पकोत् 1 स्तोतृन् । रच । श्राद्रीसु। पूरयित्ीषु नदीषु । 
परोऽयमपां नपात् । श्रनभिमघतीयसुग्रं॑तेजो विसृजति । नास्मान् | श्ररातवः। 
व्याप्नुबन्तु । न च । रप्तासि | 

(211, :-{1€८€ 8३ {1६ 1079९18 "017६1 ¦; 018 ६8 {1€ 8011111811६-58 ५९ 

10 0 7110६58 {्ठप्रा {1€ 0९880718 07519 ९४, प्राण, 

1114९811161016, ५४९1117 ६६ ६ १1३९ ८६ 17 {0४5 पा ८0५०811४, 

11६8 910 11.916 1681 १०४, 

स्व आ दतै सुदुघा यस्य॑; खधां पीपाय सुभ्वर्नमत्ति । 
सो पां नपादुजय॑च्प्सयन्तर् वसुदेयाय विधते व भाति ॥ ७॥ 

स्वे । आ ! दम । सु्दुघौ । यस्य॑ । वेसु; । स्वधाम् । पीपाय् । 
सुऽ ! र्नम् । अति । स; । पाम् । नर्पात् । र्ज्न् । 

अपूऽघु ] अन्तः । वूसुड्देयाय । विधते । वि } माति ॥७] 

सायणः--यः ध्यर्पां नपात् स्वे दमे स्वकीये गृषेऽन्तरिशषलक्तणे श्रा 
सीदति यस्य ष्व घेनुः माध्यमिका बाष् सुवुघा सुखेन दोग्धध्या भवनि । सः 
देवः । सवधा वृष्टधुदकं पीपाय वधेयति । प्यायी बद्धो" । 'लिङयङोश्व' इति 
पीभावः। यु सुष्टु भूतं ृष्टेः सकाशादुत्पन्नं ह विलकणमन्नं श्रत्ति भकयति। 
सः श्रा नपादसंक्षको देवः ऊजैयम् पलं कुवन् श्रस्स्वन्तः मेघस्थास्वप्सु मध्ये 
विधते परिष्वरते यजमानस्य वसुदेयाय धनदानार्थं वि भाति विशेषेण 
दीप्यते ॥५। 



१२६४ भर्राशाप्पर्सम्र्ः 

वङ्कटमाषप्रः--स्वे । यदे । यदोष । यस्य | पेतुनदौ । स्वधाम् | श्राप्यायति | 
स॒ शोभनभवनम् | श्र्नम् | श्रत्ति। सोऽयम् | श्रपां नपात् ] श्रप्यु । श्रन्तः] 
बलं करवन् ¡ ययुदानाय । परिचरते । दीप्यते ॥७॥ 
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यो भप्स्वा ुर्चिना दैव्येन क्रतावानस्र उतिया षिभाति। 
वया इदन्या भुव॑नान्यस्य प्र जायन्ते वीरश्च प्रजाभिः ॥ ८॥ 

यः । भुपूऽछु । आ । चिना । दैन्येन । करत्वं । अर्जक्नः | 
उर्विया । विऽमार्षि । वयाः । इत् । अन्या । सुब्ानि । 
अस्य 1 प्र । जायन्ते । वीरुधः । च | ग्रऽजाभिः ॥८॥ 

सायफः- यः कछर्पानिपात् तावा । ऋतमिल्युदकनाम । तवान् 
सत्यवान् वा श्रनक्ः नित्यः एकरूपेण सदा वतमानः उविया उरर्विस्तीर्णः 
श्प मेघस्था मध्ये शुत्निना शोचकेन द्येन देवसम्बन्धिना तैजसा श्रा 
समन्ताप् विभाति विशेषेण प्रकाशते । श्रस्य श्चपानपातः श्वन्या ्न्याति 
छननानि सवांणि भूतजातानि वया श्त् शाखा एव ] वीदष; श्रोषधयः 
परजाभिः स्वकीयाभिः पुष्पफलादिभिः सष श्रस्मादेब प्र जायत्ते। च पूरणः ॥८।। 

ङ्करमाधषः--यः। श्रप्छन्तः । नि्म॑जतेन | देवारैण तेजसा । यक्घवान् } 
नित्यः । उसः। तिभाति। श्रस्यापनिष्ठुः। शाखाः एव । श्रन्ति । भूतानि । फि च| शस्य प्रसादाद् वीणः । प्रजायमासैः पुष्पफलैः । प्रजायन्त इति | | 
(पा :-- € 010 त प्रददा8 1] 18 0) एप7€ ०व11९६प 81111६8 
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रपा नपादा श्यस्थदुपस्थं शिशानामूरण्वो विदतं वसनः । 
तस्य॒ ज्येष्टं मष्िमानं वर्नतीर् हिरण्यवरणौः पस्थन्ति यही | ९ ॥ 
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अपाम् 1 नपात् । आ । हि । अस्यात् । उपऽस्थम् । जिहानम् । 
ऊष्यैः । विऽचुत॑म् । वसानः । तस्य॑ । वये्ठम् । मष्ठिमानप् । 

वहन्ती; । हिरण्णऽवणीः । परं । यन्ति} य्वी; ॥९॥ 
सायशुः-श्षपां नपात्स॑ज्ञकोऽभनिः उष्यम् श्चपामुपस्थानमन्तरित्ते श्रा 

स्थात् श्रास्थितेवान् श्राष्ढवान् खलु । किं छर्वन् | शिह्नां कुटिलगतीनामपां 
मध्ये उर्ध्वः स्वयभूण्ं ऽवलन् विद्युतं बिदोतमानं मेधं वखानः श्नाच्छादयन्। 
अन्तरिकमास्थाय वषेणु कृतवान् । पस्य वर्धितुरपां नपातः ष्येष्ठं प्रशस्यतमं 

मष्टिमानं माष्टास्म्य॑ वदन्ती! षष्टन्त्यः सवेन्न प्रापयन्स्यः यदः यहुठ्यः मष्त्यः 
ह्िरणथपणौः । नदीनाभेतत् ! ्िरस्यवन्निर्मलकूपा नद्यः परि यन्ति परितो 
गच्छन्ति] श्च्पानप्त्रा मष्टती षृष्टिरस्माफं प्रवहनायोःपादितां इति छततया 
तवीयं माषटार्म्यं सवत्र प्रकटयन्त्य टव नथः प्रवहन्तीत्यर्थः ।)६।॥] 

वेङ्गैटमाधवः--श्रपानपात् । श्रातिष्ठति | श्रपाग्रपस्थम्। तिर्यमाच्छुन्तीनां 
मध्ये | स्वयमूष्वं | दी्िम् । श्राच्छादयन् ) तस्य | प्रशस्यत्तमम् | तेजः । श्न्यः नथ, 
परितो [ गच्छन्ति | मदस्य: ॥६॥ 
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हिरण्यरूपः सः हिरण्यसंहग् अपां नपातलेदु हिश्ण्यवर्णः । 
हिरण्ययात्परि योनेर्निषद्या हिरण्यदा रवदत्यक्षमस्मे ॥१०॥ 

हिरप्यऽखूपः । पः । दिण्यऽसंदक् । थपाम् 1 नपात् । सः } हत् । 
ॐ इतिं 1 हिरण्यवर्णः । हिरण्ययात् । परं । योनः । निऽसथ । 

हिरण्युऽदाः । ददति । अनम् । अस्मि ॥१०॥ 
सायणुः--षः श्रा नपात् शिस्पयरूपः, रूप्यते इति रूपं शरीरम्। सवणै- 

मयशरीरो वा । तथा हिरए्यसंदफ् । सम्यक् पश्यन्तीति सटशदन्द्रियाणि सुवण - 
सयेन्दरियो हितर्मणीयेन्द्रियो वा) सेद् स एवापानिपात् दिरएयवणं; हिरण्य 
सहशकान्तियुक्षः । एवंभूतः सुन् दिरिए्ययात् सुवणं मयात् योनेः स्थानात् परि 
उपरि निषश् उपविश्य राजते, ति शोषः | श्रमे दग्िधाय. अपां नपाते 
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दिरण्यदाः दक्षिणरूपस्य सुवशेस्य दातारो यजमानाः अन्तं हविलेक्ञणं ददति 
प्रयच्छन्ति ॥१०। 

वङ्कुटमाधव--दिरयाङ्गः । िरणयसंदशंनः । श्रयम् | तथा} खः | एव | 
हिरएयवर्णः । तस्य योनिश्च | दिरएमयः, तस्मात् श्रागत्य । इह निषद्य ] हिरण्यस्य 
दाता | श्रस्मे यजमानाय । श्रन्नम् । प्रयन्ति ॥१०॥ 
(1, :-- 0141 17) {गिण 15 1६, 111६ &0वं ४0 1060 01, 115 €010पः 18 
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तदस्यानीकफमूत चार नामापीच्यं वर्धते नप्तुरपाम् । 
यमिन्धते युवतयः समित्था हिरण्यवर्णं धृतमन्न॑मस्य ॥११॥ 

तत् । अस्य॒ । अनीकम् । उत । चार। नाम॑ । अपीच्यम् । वर्धते । 
नप्तुः । अपाम् । यम्। इन्धेत । युवत्यः । सम् । 

त्था । हिरण्यऽवर्णम् । घृतम् । अन्न॑म् । अस्य ॥११॥ 
सायणुः- शरस्य पां नप्तुः देवस्य श्रनीकफं ररिमिसमूषटरूपं शरीरं चास 

शोभनम्] ठत श्चपि च शस्य नाम संज्ञां च चार शोभनम्। न पातयति न 
विनाशयति इति नपादिति तष्ठघुसपत्तेः। तदुभयम् । श्रपीच्यम् । श्न्तर्ित. 
नामे्तत् । मेषान्वर्ितं सन् वर्धते | युवतयः संगमनस्वभावाः शापः हिरण्यवर्यं 
हिरस्यसमानतेजसं यम् पां नपातम् इत्था श्मुत्रान्तरिक्े सम् इन्धते सम्यक् 
शरस्य च देतस्य धृतं द्रणशीलसुदकं श्रन्नम् भतत्यम्। श्रबिन्धनो यसौ 
वेदुताऽभिः ॥११॥ 

वेकृटमाधकवः-तत् । श्रस्य । तेजः । (तस्य॑ रद्मयोऽनीकानि' ति प्राणम् । 
प्रपि चास्य । शोभनम् । नाम  श्रन्तर्ितम् । वर्ध॑ते } श्रपां नप्तुः, तद् वेदविद्भ्यो- 
अवगन्तव्यम् | यम् । इस्थम् । नथः । समिश्यते । दिरणयवणुमू । श्रस्य । उदकम् । 
श्रम् भवति ॥१९॥ 
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अस्मै बहूनामवमाय सस्य यकेविधेम नम॑सा ्विभरिः । 
स सातु मामि रिधिषामि विरमेर् दघाम्यज्चः परिं वन्द क्रग्भिः॥ १२॥ 

अस्मे । बहूनाम् । भवमाय॑ । सख्यै । यकैः । विधम् । नमसा । 
हविःऽ्भिः । सम् । सानु । मारि । दिधिषामि । बिलम; | 

दधामि । अननः । परि । बन्दे । ऋक्ऽभि। ॥१२॥ 

सायणः श्रस्मै पुरोवर्तिने बहूनाम् देवानाम् श्रवमाय चाधाय सरुये 
श्मस्माभिः समानस्यानाय श्चपां नपाते यत्तैः यागसाधतैः इविभिः चर्पुरोडा. 
शाधिभिः समख नमसफारेण च विधेम परिचरेम । रस्यापांनपात्तः सानु 
समुरद्धतं प्रदेशं सं माभि सम्यक् शोधयामि श्लंकरोमि वा । भजु रोचालं- 
कारयोः' । (चादिलोपे विभाषा, त्यस्य निघासप्रतिषेधः। दिपिषामि धारयामि 
च बिल्मैः भासनैः काष्ठैरेनम् । “धिष शब्दे, षयं धारणार्थोऽपि । जुषटोत्या- 
दिस्वात् शपः श्ल । मिपो व्यत्ययेनाडागमः। (भअभ्यस्तानामादिः, ५ - 
तत्वम् । दधामि धारयामि शरनं गोहैपत्यादिरूपेण स्थितम् घन्मैः विलेशणः। 
तथां श्रुग्मिः मन्त्रैः परि बन्दे परितः स्तौमि ॥१२॥ 

मापषः--्रस्मै । बहूनामपि देवानाम् श्रन्तिकितमाय शश्रम्निव देषानामवमः' 

दति ब्राह्मणम् । सख्ये । यजञैः | परिग्वरेम । नमस्कारेण } हवि्भिश्व । तस्य । 

निधाना समुचितं धिष्एयम् । सम्मा । त्रिलूसशब्द उपायवन्वनः) धारयामि च । 
उपायैः धारयामि च । हविभिः परिस्तौमि च ) मन्त्रैः ॥१२॥ 
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स ह हृषांभनयुततासु गं स ई शिषर्थयति तं रिहन्ति । 

सो भपां नपादम॑भिभ्हातवर्णोऽन्यस्येवेष्ट त्व विवेष ॥१३॥ 

सः । ईम् । एषा । अजनयत् । तास । गमैम् । सः । एम दिः । 

धयति } तम् । दन्ति । सः । छपाम् । नपपर॑त् ] अनंमिम्कातेऽवणं; । 

अन्यस्य॑ऽहव । ह । तन्वा । विवेष ॥ १२ ॥ 
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तरायरः--ख शं सोऽयभर्पानपार्संक्तको देषः शषा सेक्ता भूत्वा ता 
मेघस्थास्वप्मु गर्भम् श्रजनेयत् स्वात्मानमेव गभरूपेण वषेणार्थं कृतवामित्यथः। 
गर्भो भूत्वा च स ई सोऽयं माध्यमिकः वद्युतोऽग्निस्तासां शिशुः पुत्रः सन् 
धयति मेघस्थास्ताः पिबति| श्रबिन्धनो ह्यसौ । तं पुत्रस्थानीयमद्भिः अपिश्व 
रिन्त ज्िन्ति ॥ “जिह आस्वादने” | कपिलकादिर्वाल्लस्व विकल्पः । सः 
श्रयम् श्रपां नपात् वृष्ट्या सष भूमौ निपतितः श्रनभिम्लातवणंः श्रभितो म्लातो 
म्लानः श्ीसो वर्णो यस्य तष्िपीतोऽत्यर्थं दीप्यमानः सन् ६६ भरिमन् लोके 
छरन्यस्येव । एव शब्योऽवधारणे | छन्यस्य पार्थिवस्येवाम्नेः तन्वा शरीरेण काष्टै- 
न्धसस्वलप्तणेन विवेष व्याप्तो बभूव । 'विष्ल् व्याप्त, ।१३॥ 

वेद्कटमाधवः--श्रमिरेव । एनम् । रेतसो धृषा । श्रजनयत् | श्रोषधीषु । गर्भम् । 
प्रथोषधिवनस्पत्भ्यो जातः सः \ एता श्रोष्रधौः । शिुभू्वा | धयति । ताश्चैनं 
वत्मिय । निष्ठया लिहन्ति | सोऽयम् | श्राम् । पौत्रः | श्रम्लानवषः 1 श्रन्यस्येब | 
शरीरेण । श्रस्मिल्लीके | श्रादिवेष न्धाप्तः | १३॥ 

(11, :--11€ एप] 0890 [तप 1018 0) 11 घी) धट, 
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अस्मिन्पदे प॑रमे तस्थिवांसम् अध्वस्मभिविंहां दीदिवांस॑म् । 
मपो न्नै घृतमन्नं वैण; स्वयमक; परि दीयन्ति यही; ॥१४॥ 

स्मिन् । पदे । पसे । तस्थिरमांस॑म 1 अध्वस्मऽभिः | विश्रह । 
दीदिवांसम् । आप॑ः । ध्म | धृतम् | जनम् । वह॑न्तीः । 
स्युयम् । अत्व; । प } दीयन्ति यीः | \ १४ ॥ 

सायणः परमे उत्करष्टे श्रभिमिन् पदे भन्तरिक्षलच्णो स्थाने तस्थिवांसम् 
रिथतवन्तम् श्र्नस्ममिः ध्व॑सनरदिैः तेजोभिः मिश्वहा स्वास्य्टानि दीदिवांएम् 
दोप्यमानमपां नपातं यद्ठीः यहो महुस्थः श्रायः स्वयम श्ात्ममैव श्रव; तस. 
शीलैः सततं गन्ठृभिः स्वकीयः रपः परि दीयन्ति परिगच्छस्ति। दीयतिर्मति- 
कमा । “दीङ् सये" व्यत्ययेन परस्मैपदम् । किं कु्न्त्यः, नप्र यपां नपाते धृतं 
करणशीलोद् कात्मकम् श्चन्तं वहन्तीः वहन्त्यः ।१४॥ 

ैङ्गटमाधवः--श्रस्मिन् | परमे | पदे । तस्थिवांसमन्तरिकते | श्रश्ुष्यदभिस्ते- 
जोभिः | सद्ा । दीप्यमानम् । स्वयमेव । श्नन्मै। | श्राप; । परितः } यन्ति ] तस्मा 
श्रग्लये । श्रू धृतम् । वटन्सयः ॥ १५ 
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अयांसमग्ने सुक्षितिं जनायायतिसु मघवद्भ्यः सुधि । 
विष्वं तदभद्रं यदव॑न्ति देवा वृहदैदेम विदेय सुवीरः ॥१५॥ 
अर्यस् । जम्ते । सुऽक्षितिम् । जनाय । अयसम् ! ऊं शतिं | 
मघवत्ऽभ्यः । सुऽयृक्तिम् । विश्वम् | तत् । म्रम् । यत् । 
अवन्ति | देवा; । बृहत् | पदम्] विदे । सुऽवीराः ॥ १५॥ भेकः किन भनी 

सायणः श्रभ्ने युदितिं शोभननिवासं त्वां श्रयाम् उपागच्छम् | 
किमथम्। जनाय श्रस्मदीयपुत्रादिजनार्थ॑म् । तथा मघधद्भ्यः ट विवैहणएधन- 
युक्तेभ्यो यजमनेभ्यश्व सुदति शोभनावजैकं तथरिषयं स्तोत्रं श्रयासम उपा- 
गच्छम् | धयम उपरमे । छतः कारणाप्न् यत् भद्रं सरवे देवीः श्रवम्ति र्तन्ति 
विश्वं सवं तत् भद्र घस्माफं भवतु । सुवीराः सुपुत्रा बयं धिदथे यक्षे गृहै वा बृहत् 
परीदं सोत्र ववेम उश्ारयाम ॥१५॥ . 

ेङ्कटमाभवः-- रमते । लामहं शोभननिवापम् । जयार्थम् । श्रयांसम् । सथा । 
श्रयासमि६ । हविष्मदम्यः । शोभनस्तुतिमिति ॥१५॥ 
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गत्छमद् श्रृषिः । त्रिष्टुप् छन्दः । सविता दैवता | 

इदु ष्य देव; सविता सवाय शद्षन्तमं तर्दपा वहिरस्थात् । 
नूनं देवेभ्यो वि हि धाति रत्तमधाभजद्दीरहश्र खस्ती ॥ १॥ 
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उव् | ऊं इतिं । स्यः । देवः । साधिता । सवाय । शचत्ऽतमम् । 

तत् ऽ अपाः । वहिः । अस्थात् । नूनम् । देवेभ्यः । वि । हि । 
धाति । स्तम् । अयं | आ । अमजत् । वतिऽ्होत्रम् । स्वस्तौ ॥१॥ 

| षि ति 

तायरः--स्यः स देवो द्योतमानः सथिता सवाय लोकानां प्रसवायालुज्ञाये 

शश्वत्तमं प्रतिदिनरषस्थात् उत्तिष्ठति । कीदशः सविता । तदाः तत्मसचकमां ) 
रपः श्प" (नि० 7-1) एति कमेनामसु पाठात् । षहिर्वोढा जगताम् । किंच 
नूनं संभरति देवेभ्यः स्तोृभ्यो रत्न धन॑ वि हि धाति । प्रयच्छति । षीति पूरणे | 
प्रथ पि च वीतिषतरं कान्तयज्ञं यजमानं स्वस्तापविनारे सोमेऽभजत् । भागिनं 
करोतु । यदपि स्वस्तिशब्दो विभक्तयन्तनिर्शिषटशब्दपरस्तथाप्यपयवसानादर्थपरो 
भषति ॥%॥ 

पेङ्कटमाषकः--उ्तिषठति। श्रयम् । देव्यः । स्विता। सर्वेषां प्रसवाय । 
निध्यम् । तत्कमां । वोढा । नूनम् । स देवेभ्यः । रमणीयं धनम् । विदधाति । तथा | 
प्रिययशं च यजमानम् । श्रविनाशे ! प्रापयति | 
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विश्वस्य हि रष्टय देव ऊर्वः पर काहव। पृथुपांणिः सिस॑ति । 
आपश्चिदस्य त्रत आ निभप्रा यं चिद्वातों रमते परिऽमन् ॥२॥ 

विस्य । हि । रयै । देवः । उष्य । प्र । वाह । पुथूऽपणिः । 
सिसंतिं । आपः । चित् । भस्य । व्रते। आ।, निऽ॑मराः | 

अयम् । चित् । धातः । रमते । परिऽम्मन् ॥२॥ 
पायः--देवौ चोतमानः सविता ्युपायिमक्टतकरो विषस्य भ्ये जगतः 

सुखाय ऊष्वभुद्रतः सन् बाष््वा बटू प्रसितिं प्रसारयति । श्रापरिचत् श्यापोऽप्यस्य 
ते प्रसार्य कमणि सति । श्रतं कषैरम्' (नि० 111) हति तक्नामयु पाडाप्। 
भरा स्यन्दन्ते इति शोषः । ताश्च निमा नितरां शोधयित्यो रङ्गादिरूपेण 
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जंगसपावयन्तीत्यथैः । श्रयं ॑चिद्वातोऽयमपि वायुः परिज्मन् प्रिती गते 
ठ्याप्तेऽन्तरिक्ते रमते ॥२॥ 

पङ्कटमाधवः--विश्वस्य । स्वकायेषर क्तिप्रच।य | देवः । ऊर्ध्वम् । प्रसारयति । 
याहू | परथुपाशिः। श्रापः। चित् | शरस्य । कमशि। श्रा] निम॑एयानि मृष्यन्ते 
षुष्ल्तयाः । छनयम् । वातः | च । परितो गन्तरि सवितरि । रमते ॥२॥ 
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आशुभिश्चिधान्वि सचाति नूनमधैरमदतमानं चिदेते॥ । 
अष्णं चिन्न्य्॑यो अविष्यामयुं व्रतं संवितुमक्यागात् ५३ 

आभिः । चित् । यान् । वि। मुचाति। नूनम्। अरीरमत् । 
अर्त॑मानम् । चित् । एतो: । अह्यरधूणाम् । चित्. । नि । अयान् । 

अविष्याम् । अलु । त्तम् । सवितुः । मोकी । आ । अगात् ॥२॥ 
सायखुः--यान् गच्छन् सविता श्राश्ुभिधित् शीधगामिभिरपि रश्मिभि- 

धिं भुचाति | विुत्यते। नूनमिति पूरणः । श्रतमानं चित् सतत गच्छन्तमपि 
जनम् एतो; गमनात् श्ररीरमत् उपरमयति । किचे श्रहयषृराम् भष्टिमाहन्तारं 
शलुमषन्तयमिगच्छन्तीस्यष्यषेवः । तेषामप्यविष्यां गमनेरूषठा न्ययान्, नियच्छति । 
वविघुः प्ररकस्य सूयय प्रतं कमाल पश्चान्मोकी रात्रिः भोकी शोकी' (नि०-1-7) 
राश्रिनामस् पाडात् | श्रागात् श्रागच्छति । सविमुश्बे्टोपरतौ रात्रिरागच्तीति 
यावै ॥२॥ 

वेङ्कट माभेवः-श्रा्युभिरश्वैः । सम्भष्यस्तमनदेलायां यान् । धिमुश्रति । 

भूनम् । रमयति । गष्छन्तम् । श्वापि । पयि गमतात्। पुनः श्वः स्पोणां तेषाम् । 
ध्ययाम् निग॑मननि कशेति । प्राणिनां स्वणीयां राशिं प्रतीति गम्यते] हषिदुः। 
हइदमस्तमवयकफमं | भ्रमु । राभि! | श्रागतेति ॥२॥ 
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एनः सर्म॑व्द्रित॑तं वय॑न्ती मध्या कतन्थैघाच्छकम् धीरः । 
इत्संहाय॑स्थादव -पतूर्दरथररम॑तिः सविता देव भागात् ॥४॥ 

पुनरिति । सम् । अन्यत् । विऽत॑तम् । वय॑न्ती । मध्या । क्तौ; । नि । 

अधात् । शक्म॑ । धीरः । उत्। सम्ऽहाय । अस्थात् । वि । ऋत् | 

अदुर्धः । अर्म॑तिः । सविता । देवः । आ । अगात् ॥४॥ 
तायखुः-- वयन्ती वस्त॑ वयन्ती नारीव रात्रिर्विततमालोकं पुनः समम्यत् 

संवेष्टयते । पुनःशब्दः पूरवेद्यरप्येवमकार्धीदिति दयोतयति । धीरः प्रश्षोऽपि सरवे 
ज्लोकः क्तः क्रियमाणं कर्म । "र्तः कतवः, (नि. 11-1) इति तन्नामसु पाडात्। 
शकम कतुं शक्यमपि मध्या मध्य॒ उपक्रान्तं कमापरिसमाप्येत्यथैः | न्यात् 
निहितवान, समितयुपरत इति शेषः । सर्व लोकः संदाय शय्यां विहायोदस्थात् 
अवरिष्ट कम तुं पुनरततिष्ठति। संपूर्वो जहातिः शय्यापरित्यागे वतैते | 
तथा च श्रूयते । कलिः शयानो" (पे. रो. श-15) ति सविता सदेश 
प्रसविता सूर्योऽरमतिरलुपरतिदेैवो शोतमान श्रागात् चागच्छति । उदेतीति 
यावप् | श्चत्न् फालदिशेषांश्व भ्यदध॑ः | विदारयति ॥५॥ 

मेुटमाधवेः - पुनश्शम्बो मभ्यमवचनः, पुनर्निर्मतः, दद्णिऽन्यकाल्ञ प्रागेव 
जरणास्संस्छृत शवय्थः | रथ्यायां विततं वस्म्रम । वयन्ती तन्तुवायस्नी । मघ्ये तत् 
्मभ्यत् संवेष्टयति श्रादाय ग्रहे निधात्रुम्। तथा करणत्य 1 मध्ये | कर्मं | निषे 
प्रातः करिष्यामीति । षीरः सोयं सविता । रात्रि संशय | प्रातरचिष्ठति । ऋतश्च | 
विदारयति स्वाममनेन विवेचयति माखोऽयमर्धमासोऽयम् । श्ननुषरमणः ! समिहा । 
हषः  आगण्छुत्विति ५ 
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नानोकाति दयो गिश्वमायुषिं तिष्ठते प्रभवः शोकौ श्वेः । 
श्ये माता सूनव भागमाधादन्बस्यं केतौमिपितं सवित्रा ॥५॥ 
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नानां । ओकसि । दुैः । वियम् । आर्यः । वि } तिष्ठते । प्रमयः | 
शोकाः । ञः । ज्येष्ठम् । माता । सुनवै । मागम् । आ । अधात् । 

अयु । अस्य॒ । केत॑म् । दवितम् 1 सुचित्रा ॥५॥ 
पायुः -- प्रभवः प्रभूतोऽमनेः शोकस्तेजो वुरयो गृहै भवो नानौकांसि 

यजमानानां प्रथग्भूतान्गृह्ठान्वि तिष्ठते श्रधितिष्ठति । विश्वमायुः सर्वमन्नं 
चापितिष्ठति । शधरायुः सूत" (नि० ‡-7) इत्यक्ननामदु पाठात् । मातोषाः 
खविभ्रान्ि घतं प्रेषितमस्य केतं प्र्ञापकमन्तेग्येष्ठं प्रथममभिषटोत्राख्यं भागं 
सूनवेऽप्रय श्राधात् श्रादधाति ॥५॥ 

वक्कटमाधवः--नाना । वाखान् । वासरेषु प्रविशन् } सर्व॑म् । श्रन्तं श्िक्शचणं 
प्रति । वितिष्ठते | श्रम्नेः ¦ प्रभावतः। शोको दोप्तिः सवितुः, दिनान्तेऽग्निमर्ं 
प्निशतीस्यथः । श्रध प्रशस्यतमम् । श्रनिहेप्राख्यं मागम् । राभिः पुष्रायाग्नये | 
त्य । श्रागमनज्ञानानन्तरम् श्रादधाति 1 प्रेषितम् } खविभ्रेति ॥५॥ 
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सूमाव॑वत्तिं विष्ठितो जि्गीषुिश्ैषां कामश्वर्ताममाभूत् । 
श्श्ो अपो विदतं हित्म्यागादनु व्रतं संवितुदैश्य॑स्य ॥६॥ 

स॒म्ऽआववर्ति । पिऽरिथतः । जिगीषुः । विच्ेषाम् । काम॑; । चरताम् । 
अमा | छभूत् । रागवान् | अर्पः । विकृतम् | हिली । आ । 

अगात् । अलं । व्रतम् । सवितुः । दैव्य॑स्य ॥६॥ 
तायरुः-जिगीपूर्विजयेच्छुर्योद्धा विष्ठितो युद्धाथं प्रस्थितः समाववतिं 

समावतैयधि । विश्वं सर्वेषां चरतां जङ्कमानाममा । शश्रमा दमः (नि० 1-4) 
ति गृहना ̂  ४ | गृ प्रति कामोऽमूत् भवति । शश्षान् नित्यं कमेरतोऽपः 
कमे विकृतमधेङृतं॑हिन्वी दित्वागात् । गृहुमागच्छति | एतरसवं दैभ्यस्य एवि 

भवस्य सथितः परेरकस्य सूयेर्य त्तमस्तमयास्यं कमौनु । जायत इत्यथैः ।॥६॥ 
पङ्कटमाषवः--समायतंते । युद्धाय प्रस्थितः । योद्धा । तथा सर्षाभेव । 

जङ्गमानाम् । भ्रस्तं गच्छति सवितरि णहु प्रति । कामः । मवति । शमेति ग्र्नाम | 
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फत्मिनभूस् काम इति १ तथा तनुकषरशस्य कतौ शर्वान् । तक्ता । सामिकृतम् । भम॑ । 
हित्वा । श्रागच्छृति | दैव्यस्य । सवितुः । श्रस्तमयम् । प्रति ॥६॥ 
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त्वया हितमप्यमप्सु भागं धन्वान्वा श्ंगयसो वि तस्थुः । 
वनानि विभ्यो निरस्य तानिं व्रता देवस्य सवितुर्भिनन्ति ॥७॥ 

त्वय । हितम् । अप्य॑म् । अप्ऽसु } भागम् । धन्वं | अनु| आ। 
मगथस॑ः । वि । तस्थुः । वनानि । विऽभ्यः । नर्विः | अस्य॒ । तानि | 

रता । देवस्य । सवितुः । मिनन्ति ॥७॥ 

सायणुः- हे सवितस्वया श्रप्स्वन्तरिन्ते) ““छयापः प्रथिवी" (नि०--3) 
शत्यन्तरि नामस पाठात् । जलाधारे वा | तं निदितमप्यमपां सम्बन्धिनं भागं 
धन्वानु निजेलप्रदेशेष्वरण्येषु यथा -मृगयसो सगयमाणा गृणा श्रा समन्ताष्वि 
तस्थुः छ्चधितिष्ठन्ति । किंच वनानि वक्ता विभ्यः पर्षिभ्यः श्रावासादिरूपेण 
त्वया भागो दन्तः | श्रस्य देवस्य उवितुस्तानि तादृशानि तता प्रषानि कमणि 
नकिर्मिनन्ति | फेऽपि न हिंसन्ति ॥५ 

वेङकटमावः--त्या | हितम् । श्रप्यम् । भागम् । श्रन्तरिदे | निर्दकां 
भूमिम् । श्नु मरगयमाणा मनुष्याः | तिष्ठन्ति | तथाऽस्ण्यानि । प्चिम्य श्रोवासाय 
भवन्ति, उदकवर्भितानि। न केचित् | शस्य । तादृशानि। देवस्य ¦ कर्माणि। 
हिंसन्ति ॥७॥ 
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धाटाध्यै ! वरुणो योनिमप्यमनिंशितं निमिषि ज्राणः। 
विश्व मार्ताण्डो वजमा पद्युगीत्स्थशो जन्मानि सविता ष्यार्कः ॥८॥ 
यातूऽराष्य॑म् । वरणः । योनिम् । अप्यम् । अ्निंऽरितम् । निऽमिषिं + 

ज्यराणः | विश्वः। मार्ताण्डः । रजम् । आ । प॒द्ुः । गात् । 
स्थ॒ऽराः । जन्मानि । सुविता । वि । आ । अक्रित्यकः ॥८॥ 

सायणः वर्णो याद्राध्यं यातां गच्छतां राध्यं रधनीयमप्यमा्त 
योग्यमनिशितमतीदणम् । सुखकरमिति यावत् । योनिं स्थानं निमिषि निमिषे 
सवितुरस्तमये सति विश्रामार्थं प्राणिभ्यः प्रयच्छंति । वरुणस्य र तर्निव्क- 
त्वात् । जर्भुराणो श्रृशं गच्छन् विश्वः सर्वो मा्तीरडो मृताद्विश्नादरडादुतपश्चमानः 
पदयागात् श्रागन्छति | विश्वः पशुरपि मजं गोष्ठमागात् । स्यिता प्रेरकः स्थः 

स्थने स्थाने जन्मानि जातानि भूदानि स्याकः प्रथगकार्षत् ।५॥ 
वेक्कुटमापवः--ग्रन्तगंच्छतां संराधनीयंम् | श्रप्पु भवम् । वर्णः । स्थानम् 

दरतीक्णम् । राघ्रौ मनुप्याणां निमेषखवेलायाम् । जर्भुराणो भवति गृह्णातीप्ययैः । तथा 
सवैः । मातेरडः पत्ची । पश्युश्च । मजम् । गच्छति । सवोणि जातानि । सषिता । 
स्थाने स्थाने । व्याफरोति स्वै स्वं निलयं प्रत्यागमयति ॥८॥ 
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न यस्येन्द्रो वर॑णो न मित्रो व्रतभ॑रयमा न मिनन्ति खः । 

नारतयस्तभिदं स्वस्ति हुवे देवं सवितारं नमोभिः ॥ ९॥ 
न । यस्य॑ । हृनद; । वरणः । न] मित्रः | व्रतम् । अयमा । न । 

मिनन्ति | इद; । न | अरौतयः । तम् । हदम् । स्वस्ति । 
हषे । देवम् । सवितारम् । नम॑ःऽभिः ॥९॥ 

सायः यस्य सवितुर्देवस्य त्तं प्रसवाख्यं कर्मो न मिनाति न 

हिनस्ति । वस्णदप न मिनाति मिधक्चार्यमा च न मिनाति द्रश्च न मिनाति । 



१३४ क्रपुभाध्यतंपरह, 

भरातयोऽसुराश्व न भिनन्ति। भिनातीति शुतमास्यात यथायोगं बिपरिणामेन 
प्रत्येकमभिस॑यध्यते तै सवितारं सषेश्य देवभ् श्योतमानमिर्दभिदानीं 
ममोभिरन्नरूपै्विर्भिः सष । (नम धायुः' (नि० 7-8) हत्यन्ननामसु पाठात् | 

सत्ति कषेमाय | वे स्तौमि ॥९॥ 
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भगे पयं वाजयन्तः पुर॑न्धि मराशंसो ग्नास्पतिनाी अन्याः । 
आये वामस्यं संगथे सर्याणां प्रिया देवस्य सधितुः स्याम ॥१० 
भगम् । धिय॑म् । वाजयन्तः ] पु्मञधिम् | नराद्च॑सः | स्नाति | नः 

अष्याः | ऽथे 1 चामरय॑ । सेये | रयीणाम् | श्रियाः । 
देवस्य । सवितुः । स्याम ॥१०॥ 

सायणः मग भजनीयं धियं ध्यातध्यं प्रथि पुरस्य घारयत्तारं षहटुप्रश् 
षा सवितारं पुरंधिबेहुधिः' (नि० 1५-8) इति यासकः | वाजयन्तः वाजिनं बलिनं 
षन्तः । विभक्तिव्यत्ययः। नः रतुवपोऽरमान् नराशंसो नरः शंसनीयो 
गनास्पतिर्देषपनीनां पतिदधन्दसां पतिर्वा | तथा श्रूयते । ्टन्दांसि वे ग्ना". 
(ऋ@० ४-46-5) एति च । सवितान्याः श्रभ्यात् } किंच वामस्य धनस्य रयीणां 
प्र्यनां च | तथा च श्रूयते } पशवो बे रथिरिति ) श्नाये श्नागमने संगथे संगमने 
व निमित्ते | देवस्य द्योषतमानसय सविद प्रेरकस्य वयं प्रियाः स्याम भवेम ॥१०॥ 

पङकटमाघवः-ध्यातारम् । बहुप्रशम् । भगं देवम् । बलिनं कुर्वतः । श्रनिनः | 
त्वष्टा च | श्रस्मान् । रक्षतु । श्राभिसुख्येन । गन्तव्ये | धनानाम् } शेष्टस्य धनस्य | 
सम्भजने । स्याम वयम् । देषस्य । सवितुः | प्रिया ति ॥१०॥ 
1९6, ;-- 01४10 8६ 88६९ [१८१६ , 20९1८ ६100९0६, 13118 धता), 
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अस्मभ्यं तदिद्वो अद्भयः पथिव्यास्त्वय दत्तं काम्यं रा आगात् । 
९ यरस्तोुभ्यथापये भवात्युरुखसथ सपितथरिते ॥११॥ 



ऋग्भष्यसग्रहः १३५. 

अस्मम्थम् । तत् \ दिवः 1 अत्रऽभ्यः । पृथिव्याः | ल्य । दत्तम् । काम्यम् | 
राधः । आ। गात् । शम् । यत् । स्तोतृऽभ्यः ] अपय । भवाति | 

उरुऽरंसाय । सवितः । जरित्रे ११] 

सायरुः--ष्टे सवितः श्ररभ्यं स्वया दत्तं तत् प्रसिद्धं काम्यं कमनीयं राधो 
धन॑ दिवो ुज्लोकात् श्रद्वयोऽन्तरिक्लोकात् प्रथिव्याः भूमेश्च गात् आगच्छतु । 
किंच स्तोतृभ्यः स्तोत्णामापये बन्धवे तदरंशजांय यद्धनं शं सुखकरः भवाति 
भवेत् उर्शंसाय बहुस्तुतये जरित्र स्तोत्रे म्म् । (जरिता कारः (नि० †-17) 
ति स्तोनामसु पाठात् । है सवितः तःपर॑यच्छ ।११।। 

वेङकुटप्राघवः--श्रस्मभ्यम् 1 तत् । प्िभ्यो लोकेभ्यः | खया । दत्तम् | 
कमनीयम् 1 धमम् । श्रागच्छुतु । किं च तव स्तोतृभ्यः । यजमानाय च | यत् । शम् | 

भवति । तदुबहुस्तुतये मह्यम् । सवितः | जरि प्रयच्छ 1 ११॥ 
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13-11-33 

चपु्थीषष्टयष्टमीदशमीनां नवीवारकेयत्याद् नघ पष प्रुषयः) शिष्टानां विश्वामित्र" 

वाक्यसात्स पव श्चषिः | श्रन्धया श्रनुष्ड. शिष्टास्षठमः। इन्द्रो देवता । 

भ्र प्ैतानामुशती उपस्थादनभ्यै इव विषिते ̀ शसंमाने । 
गिव शुभ्रे मातरा द्ट्िणे विपीटतुत्री पय॑सा जवेते ॥१॥ 

प्र । पैतानाम् । उशती इतिं । उपऽस्यात् । अरष्ेत्यभऽव । .बिसिते 
इति विऽिते हासमाने इतिं । गावाऽदव । शुर इतिं } मातर। । 

श्िणे इति । विऽपाद् । शुतुद्री । पय॑सा । जवेते इतिं ॥१॥ 

पायशः पर्वतानाम् गिरीणां शैलानापपस्यादुस्सङ्गाभिमत्योएती समुद्र 
शमनं कामयमाने । गमने दृष्टान्तः । श्रश्वे इव वडवे यथा विषिते मन्पुरातो 
विसुष्ते हासमाने शन्धोन्य॑ वेनं स्पर्धमाने । यद्वा हष्यन्त्यावश्षे व वडवे 
व ध्वरया गच्छन्त्यौ परस्परं हृष्यन्त्यौ । तथा गाव शुभ्रे! पथा दवे गावौ 

शोलमनि वरते तद्भे शोभमाने । कष मातरा । यथा मातरो बेरु पिष 
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शन्तर्णीतिसन्नर्थो लिष्टिः ¦ वत्सं जिह्वया लेदुमिच्छन्त्यी शीघं गच्छतस्तद्वसमुत्रं 
गन्तुं जवाषूगच्छन्त्यौ पयसा संयुक्ते विपाट् ! कूलविपाटनात्. विपाशनाद्रा 
बिमोचनाद्रा विषाद् । शठी शक्तिप्रं तरठुन्ना दुन्नेव द्रवति गच्छतीति 
शुतुद्री । एतश्नामकफे नयौ प्रजवेते समुद्रंप्रति शी गच्छतः" "`" ̀  । उशती वश 
कान्तौ" । चस्य शतुर्डिन््वाद् श्रहिज्यावयी' व्यादिना सम्प्रसारणम् । विषिते । 
“पिम् बन्धन इत्यस्य कर्मणि निष्ठा। संष्टितायां "परिनिविभ्यः सेवसितसयसि- 
बुसषटैत्यादिना' (पा० ०-3-70) षत्वम् । गतिरनन्तर द्रति गतेः प्रकृतिस्वरः । 

समने | हासतिः स्मधौकमा से सते वा । शानच् । तस्यलसावंधातुकस्वरे 
छते घतुस्वरः । रिष्टे । "लिह श्रास्वादने' । स्वरिते ् वादुभयपदी । शानच् । 
श्रद्ादित्वाच्छपो लुक््। लकारस्य रेफश्छान्दसः । रेफमवलम्न्य णत्वम् | 
चित्त्वादन्तोदात्तः । विपाट् । पट गती पश बाधनस्पशंनयोरित्ति' वा | ्यन्ता- 
देतौ विपूर्व । शकारस्य प्रश्चादिना षत्वम् । शतुद्री छान्दसी रूपसिद्धिः । 
अषेते । (जुङ गतो" । भौवादिकः । सिन्सवादात्मनेपवम्। “छातो डित, एतीयावेशः। 
तिंषालः ॥ १।। 

यारछः-पर्वतामामुपस्थादुपस्यानादुरत्यौ कामयमाने म्रष्वे व 
विमुक्तं एति वा विषण्णे इति वा । हासमाने ¦ हासतिः; स्पर्षायां हषेमाणे 
वा । गावाविव शुभ्रे शौभने मातरौ संरिहाणे विपादष्ुतुद्रयौ पयसा 
प्रजवेते । (नि ० 1>-39) इति । 

व्कटमाषवः--यारः--शविश्रामित्रः'"' "स विं गहीत्वा विपाट्ुतद्रोः 
हम्मेदमाययो । श्रगुषयुरिकेरे। स विश्वामिभो न्ीस्वुष्टाष गाधा भवतेति । श्रपि 
द्विवत्, रवि मह्त् इति । तदैतव् द्विवत् ५ पर्वतानाम्? शति । उपस्थानाशनर्गस्य 
कामममाने 1 मृडवे इव । निमुस्ते । शासतिः सपौकमी -- परस्परं स्पर्ध॑माने; शष॑कमा 
भामाय । गावाविव । शोभमाने श्वेव । मादृस्थानीये । इतरेतरं ंलिहामे 
बिपादृरुुवरथो । पयता । प्रजमेते | 
प्रशा), -(11८ ए९८।४९८});:-~ 
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हन्दरैपिते प्रसवं भिक्षुमाणे अच्छं समुद्रं रथ्यैव याथः । 
समाराणे ऊमिभिः पिन्वमाने अन्या वामन्यामप्येति शुभ्रे ॥२॥ 

इ्ेषिते इतीन्द्र षिते । प्रऽसवम् । भिक्षमाणे इति । अच्छं । सुमुदम् । 
रथ्य।ऽहव । याथः । समाराणे इति समञआरणे । ऊर्मिऽभिंः | पिन्वमाने 

इतिं । अन्या । वाम् । अन्याम् । अपिं । एति । शुभ्रे इतिं ॥२॥ 
पायशुः-हे नयौ ददरेषते हन्द्रेण प्रेपिते प्रसवे तसयेनश्रस्यानुक्षां भिचमाे 

्रार्थयमने युवां सथबरमच्छाभिगुख्येन याथः गच्छथः | तत्र दृष्टान्तः | रप्येेति | 

यथा रथिनौ ल्यं वेशमभिगच्छतस्तदत्। फं वेत्य । समाराणे परस्परं 
संगच्छन्त्यावूमिभिस्तरङ्गः पिन्वमाने परिस्रग्रदेशं संतपेयन्त्यौ शभ्रे शोभमाने । 
युवां समुद्रं गच्छथ इति पूर्वेणान्वयः । तथा बां युवयोमेभ्येऽन्येकान्यामपरां 
नदीमप्येति । श्रपिगन्छति । परस्परमेक्यमापद्यत इत्यथः } इन्द्रेषिते । ष 

गतामित्यस्य कर्णि निषठायास्तीषसदेत्यादिना इडागमः | वतीया कमंणीति 

र्वपदस्वरः  प्रसवम् । ष पररण् ्त्यस्याप् । थाथादिस्वरः । भिक्माणे । भिच् 
यार्नायाम् | च्चात्मनेपदी । शानचो लसावेधातुकस्वरेणानुदात्ततवे धातुस्वरः 

रथ्येव । रथस्येमौ तस्येदमिर्य्थे रथाद्यदिति यत्रत्यः । तिर्वरितः । एवेन 

बिमक्त्यक्षोपः | याथः । यातेलेदि रूपम् । समाराणे !  गशतावित्यस्य किद् । 
संपूवेस्यातैः समो गमीत्यादिनातमनेपदत्वात्तस्य कानजादेशः | ऋश्छत्यृतामिति 
शरः । पिन्वमाने । पिवि सेचने । भूवादि; । लसाबेधातुकष्वरेण शानब्वोऽनु- 

वू्तत्वे धामुस्वरः ॥२।] | 
वेङकटमाधवः--दनद्रेण परेषिते । तस्मादनलाम् । भिक्तमाये | समुद्रम् । प्रति। 

रथमाेण रथ इव | युषां गच्छथः । सङ्गच्छुमाने परस्परम् । ऊर्मिमिः। उदु 

पिन्वमाने । युबयोः | श्रन्थः । श्रन्याम् । श्रपि । एति । है शुभ्रे ॥९॥ 
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अच्छा सिन्धु मातृत॑मामयासं॑विप॑शयुर्वी सुभगामगन्म । 
वर्समिंब मातरौ संरिहाणे समानं योनिम संवशन्ती ॥३)॥ 



१६८६ शगुभाग्यसष्दः 

अच्छं । सिन्धुम् ! मातऽत॑माम् । यासम् | विऽपारम् । उर्वीम् । सु 
मगाम् । भगन्म । व॒त्समूऽइव । मातरा । संरििणे इति समऽरिष्टाणे । 

समानम् । योनिम् ¦ अयुं । सेचरन्ती इति सम्ऽचरन्ती ॥२॥ 
सायण :--े नदी सावृतमामतिशयेन मातर सिन्धुं वन्ती शुपुप्री 

त्वामच्छामिुख्येनायारम् विश्वामि्रोऽष मापमोऽभूवम् | उषी मीं उभमां 
सौभाग्यवती पिपाशं त्वा्मगन्स वं प्रप्रा: स्मः । किं कुवैस्यौ | मातरा मावसी हे 
धेनू वरशमिव संरिषयो | अन्तर्णीतसननर्थो लिष्टिः । जिहया 0 भिच्छन्त्यो यथा 
वत्समनुगच्छतस्तद्वत् समानमेकं योनिं स्थानं समुद्रमनु शअ्रभिलदय संचरन्ती 
सम्पक् चरन्त्यौ । युवामयासमिति पूर्वेणान्वयः । यासम् या प्रापणं इत्यस्य 
रूपम् । इखभावश्छान्दसः । श्गन्म । गमेलहि बहुल छन्दसीति शपो लुक् । 
म्बोश्चेति मकारस्य नकारः। निघातः। संचरन्ती । चरतिभत्यथेः। 
शृतीयायुत्वादात्मनेपदाभावः । शतुलंसावध तुकस्वरेणायुदात्तत्वे छते 
घतुर्वरः ॥३॥ 

पेष्ुटमाषवः--श्रतिशयेन मावृस्यानीयाम् । सिन्धुम् । श्राभिषरख्येन । यामि | 
शुतरद्री विपाशं च । विस्तीणोम् | कल्याणीम् | श्रभिगतवन्तः ! वर्छमिवं | मातरी । 
समुद्रं घ॑क्लिशने | समानम् । स्थानम्-समुद्रम् । लचेयीकत्य सद्चरन्सयाविंति ॥६।॥ 
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एना वयं प्सा पिन्थ॑माना अनु योम देवतं चरन्तीः । 
न षते प्रसयः सगतक्तः शिंयुविभ/ न्धो जओहयीति ॥४॥ 
एना । वयम् । पयता । पिन्व॑मानाः । भुं } योर्गिष् | 

देवऽकृतम् । चरन्ती; । न । वधैवे । प्रऽस॒व; । सर्गऽतक्तः । 
किमूजयुः । विप्रः | न॑ः । जोहवीति ॥४॥ 

सायरणः--पएवं स्तुते नदौ विग्धाभितरं प्र चुः । पलेन पयको पिन्वमानाः 
संतपेयन्त्यो देवकृतं देवेनेनदरेण तं सन्दिष्टं थोनि स्थान समुद्रमनु लीक्त्य 
चरन्तीगेच्छन्त्यो बयमार्महे । द्रयो्बहुवचनं पूजार्थम् ¦ तासामस्माकं सर्गतक्तः 
सगे गमने प्गृततः प्रस्व उथोगो न वतैवे निवतेनाय न भवसि | क्यु 
किभिष्डननसो षिपो परा्षणो नो नदीरस्मान् जोश्वीति शृशमाहयति। एना । 



क््राभाष्यर्समहः | 

हद॑ष्दस्य एसीयायाम् एनादेशः। सुपां सुलुगिति कतीयाया भाजदिशः। 
हृखिदमिपि निभकषरुदाच्रधम्। पिन्बमानाः। पिषि सेचने। देवकृतम् । 
वतीया कमेणीति पूवेषदुप्रकृतिस्वरः । वत्तवे | श्रतु वतेते । तमर्थे तवेनप्रत्ययः 
नित्स्वरः सगेतक्तः । क्ते चेति पूर्वपद्प्रृतिरवरः । कंयुः किमिच्छन् क्यचि 
(नान्ताग्ययप्रतिषेधः' (पा० 11:-6-1) इति छन्शुसत्वादनत्र प्रतिषेधो न भवतीति 
क्यच् । क्यान्छन्दसीद्युप्रत्ययः | प्रत्ययस्वरः । नथः । ̀ छान्दसो यणादेशः । 
जोहवीति । ह्यो यडलुक्यभ्यश्तस्य चेति संभरसारणे कते गुणो यस्ुकोरित्य- 
भ्यासस्य गुणः । यो वेतीडागमः। गुणः । निघातः ॥४॥ 

वै्कटमाधवः-- नचो वदन्ति-श्रेन । उदकेन वयम् | त्षरन्यः | देवेन तम् । 
स्थानम् समुद्रम् । ध्रनुचरन््यो मवामः | न । निवतंयितुं शक्यः । श्रस्माकमिन््रषृतः 
प्रसवः | प्रसक्तनामनः "श्रयो नाञमन्तसगंप्रतक्तः' इति मनः । एव सति किभिन्छ्कन् | 

श्मयं ब्राह्मणः ] नदीरलम।न् । 'श्राइयति ॥ ४ 
१९0), :-({111८ २२1४९८8) 
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रम॑ध्वं मे वच॑से सोम्याय पतावरीरपं॑ सूतमेव । 
भर सिन्धुमच्छौ हती भैनीषावस्यरहे कुगिकस्य॑सूनु; ॥५॥ 
रष्यम् । मे । वरचे । सोम्याय । ऋत॑ऽवरीः । उप॑ । मुदम् । 
एवैः । प्र । सिन्धुम् | ७ । बहती । मनापा । अव्रस्युः । 

शद्धे । कुशिकस्य । सूनुः ॥५॥ 
सायरुः-- विश्वामित्रो नदीः प्रति श्रूते] ऋतावरीः छतमुद्कम् तद्त्यो 

ह तथो युयं मे विश्वामित्रस्य मम रोम्याय। उत्तीर्य सोम॑ संपादयामीत्येवं 

सोमसंपादिते | ववसे सदर्थमेधैः । पद्छम्यर्थे तीया । शीव्रगमनेभ्यो सुहत 

मु्तेमात्रपरपरमध्वम् । उपपूर्वो रमिरुपसंकरे वतेते चणमात्रं शीप्रगमनादुपरता 

मवत } सामान्येन नदीपूत्यमानाु समीदटित प्रयोजनमक्वतीु पुरोवर्तिनीं 

शुद्र भ्रति श्रते । शिकस्य राजर्पैः प ु र्विश्चामित्रोऽष्टे श्वी मष्ुत्या 

मनीषा मनीषया स्तुस्याषस्युरारमनो रचणभि्छन् सन् सिन्धुम् शु 

त्वामम्धासिसुख्येन प्रहे । पकर्षेणाह्कयामि । रमध्वम् । रमु इपरमे। 



र . द्रमतेर्विभाषाकमकात्ः (पा० 1-3-85 ) एत्या्मनेपवम् । 
छतावरीः । ऋतशब्दान्मस्वर्थे छन्दसीवनिपाविति वनिप् । वनो र चेति 
शीप् रेफरचन्तदेशः । वा छन्दसीति सवणेदीषः । भामन्त्रितस्य 
पादादितवात्षाष्ठिकमादुदात्तत्वम् । एवेः। इण गती । हणशीङम्यां वन् | 
धाघेधातुकलक्तणो गुणः ! सित्स्वरः । ̀ बृहती मनीषा । उसयत्न दृतीयायाः 
पु्वैसवणेदीघेः । अवरयुः। श्रवो रक्तणमिच्छन्। सुप ओत्मनः क्यच् । नः 
क्य एति नकार न्तस्य पदसंज्ञाया नियमितत्वादन्र सकारस्य शुनं भवत्ति | 
क्याच्छन्दसीय्युप्रत्ययः। शर्वे । हयतेलेडिः सिच आ्ाव्मनेपदेष्वन्यतरस्यां' 
(पा० 1-1-58) हेव्याडादेशः । गुणः । निघातः ॥५॥ 

यास्केः-उपरमध्वं मे वचसे सोम्याय सोमसम्पादिते । ऋतापरी- 
ऋतवत्यः । तमित्युदकनाम प्रत्युतं भवति । भृहूतंमे वै रथन रवनंर्वा । 
प्राभिह्वयामि । सिन्धु बरहुध्या महुद्या मनीषया मनस ईषया स्तुत्या प्रज्ञया 
बावनाय कुशिकस्य सूनुः । वकूंशिको राजा बभ्रुव एति, (नि ० 11-25) ।\५॥ 

वेकुटमाधवः--यषार्थमदौ गन्छुति, तदर्थं च नदीरतुधावति, यास्कः-- 
उपरमप्वम् । मे| वचसे । सोम्याय शोमसतम्पादिने | कऋतावरीक्रतवध्यः, श्रतमिष्युद- 
कनाम प्रयुतं भवति । सुहृतंम् । प्वैरयनेरव्नैरवा । सदत पृदश्चतः, शरतरतै्गति- 
कंशः, मुहुमूह्श व कालो यावदभीचंणं चेति । प्रामिहयामि । सिन्धुम् । बृ््या 
मह्या 1 मनोषरया मनस दृष्टया स्वुत्या प्रज्ञया वा | श्रवनाय । कुशिकस्य | सूनुः 
ति ॥५॥| 
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कनति 

न्दरो भरस्मो अरददरज॑बाहुरपादन्धत्रं परिधि नदीनाम् । 
देव।ऽनयत्सविता सुंपाणिस्तस्य॑ वयं प्॑सवे याम उर्वी; ५९॥ 

हन्द. । भस्मान्.। अरदत् । वर॑ऽबाहः । अप॑ । अहन् | वृत्रम् । पुरि 
भिम् । नदीनाम् । देवः । अनुयत् । सपिता । सुऽ्पाणि; । 

तस्व । बयम् । प्रऽसुते । यामः । उर्वीः ॥६॥ 



ऋगृमाष्यसंग्रहः १९१ 
॥ 

सायणः नयः प्रत्यूचुः । हे विश्धामिन्न | षश्परा हुः व्जयुक्तो बाहुयेष्यांसौ 
वरबाहुः तादृशो बलवानिन्धरो सवीरस्मानस्दत् । रदतिः खनतिकमां } श्रखनस्। 
कथमखनत् । उच्यते | नदीनं शब्दकारिणीनामपां परिधिं परितो निद्दितम्। 
उवकमन्तः कृत्वा परितो वतेमानमित्यथेः तादशं श्रम् । ब्ुणोत्याकाशमिति 
शत्रो मेघः । ते मेघमपाहन् जघान ] तरिमन् हत श्रापः पतिताः ताभिगेच्छन्ती- 
भिर्वयं खाताः । एवं मेघहननद्रारेणखनत् । न कफेवलमखनत्, फं तरिं रुषिता 
सर्वस्य जगतः प्रेरकः सुपाणिः शोभनष्टस्तः षदपत्तिस्थितिकटेत्वात्तादृशो देवो 
शोतमान दृन्द्रोऽस्माननयत् | मेघभेदनं छत्वोदकप्ररणेन समुद्रमपूरयत् | तस्य 
तादृशसाम्योपितस्येन्द्रस्य परसवेऽभ्यलुक्ञायां वरैमाना उवींरद््कैः भभूता वयं 
यामः गच्छामः। न तव वचनादुपरमामदै। "` "श्रवत् रवदतेलहि शूपम् | 

व्रबाहूः। वहुप्री्टौ पूैपदस्वरः। अष्टन् । हन्तेलेडि रूपम् । निघातः | 
परिधिम् 1 धान् धारणपोषणएयोरितय्मा्कमेण्युपसरगे शोः किरिवि 
किप्रत्ययः] ष्मातो लोपः। इदुत्तरपदस्वरः } श्रनयत्। नयतेलेङि रूपम् । 
सुपाणिः । पणं न्यवष्ठारे स्तुतौ च । 'व्रशिपणाय्यो रुडायज्लकौ च (इ० 

¡५-135) तीण. । श्रायलुक् । बहुप्र्टौ ननुसुभ्यामिति स्वरः । प्रसवे । 

पू प्रेरणे । दोरयिति भावेऽपुप्रत्ययः। याथाधञ्कयुत्तरपवान्तोदात्तसवम् । 
यामः) या प्रापण त्यस्य लटि रूपम्। निघातः। उर्वीः उरुशाब्याद्रोतो 

राणव्नादिति शीष । वा शरन्दसि ति सवणदीषः। प्रस्ययस्वरः ॥६॥ 

यास्को श्रस्मानरददस्बाहु रदतिः खनतिकर्मापाहृन् वत्र 

पर्सिधि नदीनामितति व्याख्यातम् । देवोऽनयत्सविता सुपाणिः कल्याणपाणिः 

पाणिः पणायते पूजाकर्मणः । प्रगृह्य पाणो देषान्पूजयन्ति । तस्य वयं परसवे 

धाम उर्वरि्व्यः इति (नि० 11-26) ॥६॥ 

पे्कटमाधमः--"नयः प्रू चः" "' द्रः । श्रस्मान् । श्ररदत् । वराहः, रदतिः 

खनतिकमौः | श्रपष्तवान् । बृत्रासुरम्। परिधानम् | नदीनाम् । श्रथास्मान् दैवः । 

श्रनयत् ! सविता) कल्याणपाणिः | त्य | बयम् | सवितुः प्रसमे। यामः। 

श्राज्क्ादयिभ्यो मषटसयो वेति ॥६॥ 
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१४२ ऋतनव 

प्रवाच्यं शश्वधा वीर्य! सिन॑स्य कम दुहि विवधत् । 
वि षञ्जण पर्वरं जधानायक्नापोऽ्यनमिष्छमानाः 1७॥ 

्जवान्य॑म् | शाश्वथा | वीयैन् । तत् । इनस्य । कर्म । यतत । अहिम् । 
ववृशचत् । वि । वरेण । प्रिऽसदः । जघान । भाय॑न् । आपः। 

अयनम् । श्च्छमानाः ॥७॥ 
सायशुः--योऽयमिन्दरोऽष मेषं विषश्नत् उदकपरेरणाथ जघानेति यक 

ष्ठेदसरूपं तदिदं तस्येनद्राय वीयं सामर्थ्य शश्वधा सदा प्रवाच्यम् | प्रकर्षेण 
वचनीयम् । तथा स इन्द्रः परिषदः परितः सीदत श्सीनान् प्रतिबन्ध 

कारिणोऽदुरान् वेण विजधान | शअथायतं स्थानमिच्छमाना इच्छन्त्य श्प 
्रायन् यान्ति। प्रवाच्यम्. वच् परिभाषण शइत्यस्माषदटलोष्येदिति ण्यत् | 
णि्तवादुपधाबृद्धिः । 'वचोऽशब्दसंज्ञायाम्' (पा०५-3-67) इति त्वाभावः। 
ष्यत्ययेनयुद्ात्तस्वम् । यष्टा वाचयतेरचो यत्। यतोऽनावे इति स्वरः शध | 
शश्वच्छब्दात्वार्थे धाप्रत्ययस्षकारलोपश्च द्रष्टव्यः । विष्श्वत् । 
श्ोप्रश्चू छेवने । तुदादिः । लि ग्र्ठिल्याक्यीत्यादिना संभ्रसारणम् | स 
सुपेत्यत्र सैति योगविभागात्समासः । समासस्वरः । परिषव्ः । किप् । 
संहितायां सविरप्रतेरिति षत्वम् 1 जघान, } ्न्तेलिदि णलि कूपम् । 
निघातः । श्वाथम् ¦ श्रय गतावित्यस्य जद्धि दपम् । पादादित्वादनिधातः। 

ह्छमानाः। षु शच्छायामित्यस्मा्टयत्येन शानच् । तस्य .लसावैधातुकध्वरे 
छते प्रष्ययरवरः ॥५। 

ेङ्टमाधवः--श्ुषिवचनम् , दछवान्दसो प्राप्रसययः, प्रकषंरा वान्यम् | स्वभा । 
वीर्यम् | पत् । फिं तत् । हव्याष्-हन्द्रस्य । क्म । यत | श्रिम् । बिष्ठश्चत् । विजधान 
च । ब्रफ्रेण । परितः सौदतोऽनुचरानहैः । श्रधागच्छन् । श्रापः । स्प्रानम् न्समुदरम् । 
हच्छुमानाः ॥५}} 
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एतदो असतिमपिं सृष्टा भआ यतते घोषानुत्तरा युगानि । 
इकथषु कारो भतिं नो ज्गषस्व मा नो नि फः पुरुषन्रा नमस्ते ॥८॥ 



भगुभाध्यसंप्रः १४१ 

एतत् । वर्चः । जरत्; । मा । अपिं । मृष्ठाः । आ । यत् | ते । घोषान् । 
उत्यरा । युगानि । उक्ष । कारो हति । प्रति । नः । जुषस्व । मा। 

नः। नि । करिति कः | पुषष॒ऽत्रा } नमः । ते ॥८॥ 

 त्ायणुः- नद्यः प्रसङ्घादिनदररतोत्रं कृत्वा विश्वामित्रं प्रघयूचुः । जपतः 
स्तोतर् विश्वामित्र ते त्वदीय यत्स॑वादात्मकं षचसत्व॑ मनीषा षत्यादि 
घोषानुद्धोषयन्वतैसेः तद्रो मापि गृष्ठाः मा विस्मार्धीः। किं कारणम् ? उत्तण 
युगाण्यत्तरेषु याल्केषु युगेष्वदःसूतयेषु । कारो शम्त्राणां कतेसत्वं नोऽस्मान् प्रति 
गुषस्व | संवादाप्यफेन तेन वाक्येन प्रतिसेवसय । दानीं नोऽस्मान् पुरषध्रा 

पुरुषेषु मा नि कः | उक्तिपरत्युक्तिषपसं वादवाकयाध्यापतेन नितरां पुंवत् 
प्रागल्भ्यं भा कार्षीः | ते तुभ्यं नमः। मृष्ठा: मृजूष् शद्धापित्यस्य लङिः व्यत्ययेभ 
श्मात्मनेषदम्। ्रदादित्वाच्छपो लुक् । व्रधादिना पत्वम् । सिघाप्तः । घोषान् | 
धुपिर संशब्दन द्यस्य शतरि सविधानां छन्दसि दिकल्पितत्वादतो गुण 
तिः पररूपत्वाभावः। सवणंदीधैः। शतुलंसावथातुकस्वरे छृतै धातुस्वरः । 
युगानि । युजिर् योगे । उल्छादिषु धनत्वेन निपातनाद्गुणएत्षम् । विशिष्ट- 
विषयं च निपातनमिष्यते । कालविशेषे रथाद्युपकरणे चेति तत्र पाठादेवान्तो- 
दात्तत्वम्। कालाष्वनोरल्यन्तसंयोग इति द्वितीया । फारो । करोतेः कृवापाजि- 

मीत्यादिना उण्प्रत्ययः । श्रामन्तितत्वाग्निधातः । कः । फरोतेशुछि चेभ॑न्त्र 
धसेत्यादिना लुक् । ्लृश्याषिना सिपोलोपः। न माङ्योग इत्यडाभावः। 
पुरुषश्रा । देवमुष्यपुरुषपुरमरत्यभ्यो दितीयासप्तम्योषेहुलमिति सक्म्य्ं 
्राप्रत्ययः | प्रत्ययस्वरः ॥८॥ 

 ष्टमाधवः--षवादातमकमेतत् | वचः । है स्तोतः। म्रा श्रपिषरश्ः 
श्रपिमाजनं निराकरणम् । श्राधोषयन्ति | यत् त्दीयभिदं ववो मनुष्याः उत्तराणयपि । 

युगानि = श्नागच्छंति काल एत्य्थः । तथापि स्मरणादस्मानपि । उक्थेषु । कारो 

परतिमुषरस्न = प्रतिसेवध्य भाजयेत्यर्थः | मा | न; | निका्षी; स्वुत्या शुरं पुरषेष्ु नमः| 

त हति ॥८॥ 
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शो षु स्वसारः का शरणोत रयौ बो दुरावन॑सा रथेन | 
निषू नमध्वं भव॑ता सुपारा अधोक्षाः सिन्धवः खोत्याभिः ॥९॥ 

ओ इवि । सु । स्वसारः। काये । शृणोत् । ययौ । वः । दुरात् । 
अनसा | रथैन । नि । घु । नमध्वम् । भव॑त । सुऽपाराः । 

अधघुःऽअक्षाः | सिन्धव; । सत्याभि; ॥९॥ 
सायखः--विच्वामिश्रो नदीः प्रव्युवाच । स्व्षारो भगिन्यः सिन्धवो ष् 

तथः कारवे स्तोत्रं छवाणएस्य मम वचनं सु सुष्टु श्रो श्णोत । श्रूयुतेव श्रनखा 
शकटेन रथेन च सष दराद्रिपरषृष्टाहेशा्टो युष्मान्ययौ । प्राप्रोऽस्मि । युयं ख॒ 
सृष्टं नि नमध्वम् । आदमना स्वयं प्रहा भवत । यथां सपाराः। रथादीनां 
तीरारसखेनावरोष्टणारोष््णे यथा स्यातां सथा शोभनरोधसश्व भवत । किंच 
युयं॑सोत्यामिः स्वणशीलामिरद्धिरधोश्रदा रथाङ्गस्याक्स्याधस्ताद्भवत । 
यदापोऽच्प्याधस्ताद्ववन्ति तदा रथादीनि नेतुं शक्यन्ते तस्मात्तत्परि माणोदका 
भवतेत्यथौभिप्रायः | शो इति प्रगृ्य संक्षा | श्टणोत | श्र श्रवणे इत्यस्य लोटि 
तद्रत्ययस्य तप्ननप्रनथनाश्चेति तबदेशः। पिच्वादुगुणः। निधातः। यथौ | 
या प्रापणे त्यस्य भूतमात्रे लियचुत्तमे एत्यात्. श्रौ शल श्त्यौकारः। 
एकादेशस्वरः। वः युष्मचछग्धस्य द्वितीयाया बहुवचनस्य वस्रसाविति 
वसादेशः | षू । निपातस्येति संतायां शीषे । नमध्वम् । णसु प्रह्वे शब्दे 
चेत्यस्य फमेकतेरि न दुटसनुनमां यक्विणाविसि प्रतिषेधाद्यगभावः । 
श्रधोश्वकताः | छधरशब्दस्य पूवाधरावराणामसि पुरध वश्चेषामित्यरिश्र्ययो, 
ऽधादेशश्च श्छक्तशब्दोऽशुढ्याप्रा बित्यस्मादगर्देवमे' (उ० 111-65) इति 
ससरत्ययान्तः। दु त्तरपवप्रकृतिस्वरः। सिन्धवः । भआमन्त्रितत्वानिषातः | 
सोत्याभिः। सरोतःशब्दात्ल्लोतसो 'विभाषाख्यद्ख्यौ' (प० 1*४-4-113) इति 
ह्यप्रत्ययः । डिन्त्वाद्टिलोपः । प्रत्ययस्वरः ॥॥६५॥ 

ेङ्कटमाधकः--श्रपेद्ितम्ुना विश्वामित्रो षदति,--हे भगिन्यः । श्चस्मदीयं 
वचनम् । ष्टु | श्रा रुत । यातवानहम् । युष्मान् । वरात् । श्रनोभिश्च | रथश । 
श्रागतं मां द्ष्ट्वा सुष्टु । निनमध्वम् = स्व्रह्पा भवत । भवत | भम सुखेन 
पारथितम्याः । तदथं गमनानुयुणं शै सिन्धवः। ओोतोभिः। श्मसस्याधोभूता 
भवतेति ॥६॥ 
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भात कारो शृणवामा वासि ययाथं॑दृरादन॑सा स्यम । 
नि ते नेसे पीप्यानेव यषा मयोयेष क्या शश्वचै ते ॥१०॥ 

भा। ते । कारो वर्ति । शण॒वाम् । वचांसि । य॒यार्थ । दुरात् । अन॑सा । 
र्यैन । नि । ते! नसै। पीप्यानाड्यव | योषां | मर्यीयऽूव । 

कन्यां । रास्व । त इतिं ते ॥१०॥ 

सायरः- नयः पृव॑॑विश्वामित्रषाक्यं प्रत्याख्यायानया श्वा सस्य 
वाक्यमाषुभ्रवुः । कारो स्तोत्रं छवोण हैः विश्वामित्र ते तेव षचांसि इमानि 
बाक्यान्याशुणवाम शुगुमः । तव॒ समीष्टितं प्रयोजनं क्ुमं इत्यथः । श्रनला 
शकटेन रथेन च सह ययाय । यतो दूरादागतोऽसि । वयं च ते त्वद्थं नि नंसै । 

नीयैनमाम । प्रतयेकमिवक्षयात्रैकवचनम् रथेन गन्तुं गाधोदका भामेत्यथः। 
तश्र दृष्टान्तः । पीप्यानेव योषा । पीप्याना पुत्रं स्तन पाययन्ती योषा माता यथा 
्रह़ीभवति । दृष्टान्तान्तरम् । यथा कन्या युवतिर्मययेव मनुष्याय पित्रे भत्रे वा 
शश्व्पै परिष्वजनाय मश्रा भवति पष्रत्त त्वदर्थं प्रहीभवामः। ते शति पुनशुि- 
रादराथी । कारो । संबुद्धौ शाकल्यस्येतौ) (पा० 1-1-36) इति प्रगृह्यसंज्ञा । 
शृणवाम । भरु श्रव॒ इत्यस्य लोटिश्धाडुत्तमस्य पिच्े त्याडागमः । पितत्वादू- 
गुणः । निघातः। ययाथ । या भापण त्यस्य भूतमात्रे लिटि थल्येकाच 
उपदेगोऽमुदान्तादिपीप्रतिपेधः । लिदृस्वरः । नसा । सहाथ ठृतीया । न॑से । 
शमु प्रत्व श्यस्य लोद् युत्तमे केटि सिष्बहुलमिति सिप् । वेतोऽन्यतरत्यंकारा- 
देशः निधासः । पीप्यानेव । पी पाने श्त्यस्यान्तभौवितस्यथस्य किटि 
कालचि रूपम् । चित्स्वर: । योषा । यु मिश्रणे । “ृृव वि्ुनीत्यादिना" (० 
62) सप्रत्ययः। यौतीति योषा पृषाविरवादायुदात्तः । शश्वचे । ध्षञ् 
प्रिष्व्क त्यरमात्संपदादिलक्तणो भवे क्रिप्। प्रषोदसादित्वाधिषटरूपसिद्धि- 
रन्तोदाच्तश्व १० 

यास्कः भ्रादुणवाम ते कारो वचनानि याहि दूरादनसा च रथेन भ 

निनमाम ते पाययमानेव योषा पुत्रं मययिवं कन्या परिष्वजनाय निनमोा 

दति वा (नि० 7-27) ॥१०॥ 
पङटमाधवः--यास्क श्राह--श्राश्टणवाम । ते । कारो | वचनानि । माहि । 

दूरात् । श्रनसा च ] रथेन च । निनमाम । ते । पाययमानेव । योषा युभरम् । 
मर्यायेव ! कन्या । परिष्वजनष्य इति । इत्या युबतिर्मथुनाय निनमति, पुत्राय माता 

स्तनं प्रदातुमिति ॥१०॥ 
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यदङ्ग त्व। भरताः संतर॑युर्गव्यन््राम इषित इन्ैनूतः । 

अर्षादह प्रसवः सभैतक्तं मा यों वरणे सुमतिं यक्षियानाम् ॥११। 
यत् । जङ्ग । त्वा । मरता; । स॒म्ऽतेदयुः । ग॒व्यन् । ग्रामः | हृषितः । 

हन्ऽनूतः । अर्षात् । अद । प्रसवः । स#ऽतक्तः । आ | वुः | 

वृणे । सुऽम॒तिम् । यज्ञियानाम् ॥११॥ 
सायरः--विष्व्रामित्रो नदीः प्रत्युवाच । श्र्गेत्यामन्त्रणे । टे नदयो 

यथस्माद्युष्माभिरत्तितीर्षोमं मोत्तरणमभ्यगुन्ञातं तस्माद्धस्ता भरतक्लजा मदीयाः 
सर्वे ल्वा परस्परमेकतामापन्नां नदीं स्वां सतरेयुः। सम्यशुत्तीणौ भवेयुः | तदेव 
विशिनष्टि । गब्यन् गा उदकानि तरीतुभिच्छश्निषितसत्वयाभ्यसुज्ञ।त शन्द्रजूलो 
युष्माकं प्रवर्तंफैशेन्म्ेण च प्रेरितो ग्रामो भरतानां संघोऽपीत् संतरे । यतः 
सर्गतक्तो गमनाय प्रधृत्तः प्र्वस्तेषाभरु्योगोऽह पूर्वं युष्माभिरमुक्षातः । श्य तु 
ययानां यज्ला्णां बो युष्माकं सुमतिं शोभनां स्तुतिमा प्रणे | सवतः संभने ¦ 
भरताः। भरतशब्दादुत्सादित्वादम् । तस्य यमयोश्चेति लुक् । अतवच्प्रत्यय- 
स्वरः । संतरेयुः। तरतेलिहिः जुसि रूपम्। मेलंसावेधातुकस्वरे धातुस्वरः। 
तिङि चोद्त्वतीति गतेर्निघात्तः । गव्यन्। गा छ्ार्मन षच्छुन् | सुपः क्यच् । 
एकावेशस्वरः । प्रामः । (्रसेतरा च (उ० [-141) इति मन्प्रत्ययः | श्राकारा- 
देशश्च । नित्स्वरः हन्द्रनूतः। जू इति सौत्रो धातुगै्य्थः । शयुकः कितीति 
निष्ठायामिदपरतिषेधः। ठतीया कमेणीति पू्पद्प्रकृतिसबरः । श्रोत् । 
गतावित्यस्य ज्ञेि तिपि सिन्खहुलमिति सिप्} तैटोऽड़ागमः। एकाच्" इतीद्- 
प्रतिषेधः। गुणः । प्रत्ययस्य पिन्वादनुदात्तसे धातुस्वरः । वृणे । षङ संभ्का- 
षित्यस्य शटि रूपम् । यद्धियानाम् । यज्ञरिवग्भ्यां धखसरानिति घप्रस्ययः। 
प्रत्ययस्वरः ॥११॥ 

पङ्कटमाधवः-- यदा चिमरम् 1 भरतक्लजाता विश्वामिप्रस्तरदायाशच | नदि! 
त्वा । सन्तरेयुः । द््येतदेषाह-- गा इच्छन् । भरतानां संघातः | इनधरमेषितः श्ण 
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कामदेनऽऽकृष्टः | श्रन्तरमेव गच्छतु । यथापूर्वम् | प्रसक्तगमनः ] तवोदकप्रसवः । 
श्रथ बहुददा€---श्रावृणे । षः । सुमतिम््म | यक्षाष्ठ णामिति ॥११॥ 
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भ ययम् 

अतारिषुर्भरता गव्यवः समभ॑क्त॒ षिभः सुमतिं नदीनाम् । 
प्र पिन्वध्वाभिषय॑न्तीः सुराधा आ वक्षणाः पणध्वं यात शीभ॑म् ॥१२॥ 
अतारिषुः । भरताः । गव्यवः | सम् । अभक्त । विप्रः । सुऽमतिम् । 

नदीनाम् । प्र | पिन्वध्वेम | इषरयन्तीः । सुऽपर्ाः | आ । 
वक्षणाः । पृणध्वम् | यात । शीभ॑म् ॥१२॥ 

सायरुः--गव्ययो गा श्चात्मन ए््छन्तो भरता भरतक्रुलजाः सर्वेऽतारिषुः 
तां जदं समतरन् । विपो मेधावी विश्वामिघ्रो नदीनां सुमतिं शोभनां स्तुष 
समभक्त समभजत । यूं पु यथपूषेमिषयन्तीः कुल्यादिद्रारान्नं क्वाणा श्त 
एव सुराधाः शोमनधनोपेता यूयं वकणः छत्रिमसरितः कल्याः प्र पिन्वष्वम् 
प्रकर्षेण तपेयतत । श्रा पणध्वम् । त्राः सवैतः पूरयत्त च । शीभ॑ शीधम् गच्छस 
च | श्रतारिषुः । तु प्लवनसतरणएयोरित्यस्य लुङि सिचि बृद्धि: परस्मेपदेष्विति 
ृद्धिः। शअडागमस्वरः । गन्यवः। सुपः क्यच् । क्याछन्दसि शत्युपरत्ययः। 
तस्य स्वरः । श्रभक्त । भज सेवायाभित्यस्य लुङि सिचो फलो फलीति लोपः । 
पादादितवादनिधातः । पिन्षध्वम् । पिवि सेचन इत्यस्य लोटि रूपम् । निघातः। 
हषयन्तीः | हषं कुवेत्यः । तत्करोति शिच् । शाविष्ठवस्रातिपदिकस्येतीष्ठब- 
दुभाव्रेरिति दिज्लोपः। बा छन्दसीति सत्रणेदीघेः | प्रत्ययस्वरः । प्रणएष्वप् । 
पर॒ प्रीणने । लोटि रूपम् । न्यत्ययेनात्मनेपदमं । वाक्यमेषादनिघातः। यात ] 
या प्रापण इत्यस्य लोटि रूपम् । श्रत्रापि न निषातः। शीभम् । शीश कत्थने 
भ्ाण्यतेऽनेन तद्वानिति करणे घस् । नित्स्वरः ॥१२।। 

वेङ्कटमाघवः-समतारिषुः । भरत्व॑शजाः सर्वे । यशेन गा दच्छुन्तः ! श्चथ 
धिश्वामिन्रश्च नदीनाम् । सुमतिम } श्रमरेत) श्रथ यूयं मनुष्याणामक्नमुलादयितु- 
मिष्ुन्यः । शोभनधनाः । श्राप; प्रपिन्वभ्वम् = प्रसरत 1 कूलानि चापूरयत । यथापुं 
शीप्रम् 1 यात, इृद्युत्तीयंस्यं षचनमिति॥१२॥ 
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उद ऊर्मिः शाम्य हन्त्वापो योक्त्राणि मुत । 
माईष्ूतौ वयेनसाघ्न्यौ शूनमारताम् ५॥१३॥ 

उत् । वः । कमः । रम्या; । हन्तु । आर्षः } योक्त्राणि । 
पष्चत । मा । अदुःऽकृतौ । विऽपनसा । अल्यौ । 

हनम् । आ । अरताम् ॥१२॥ 
= 9 11 

सायरुः--पूवंमुततितीपूर्विश्वामितो नदी श्कत्वाधुनोत्तितीषः पुनराह । 
हे नद्यो बो युष्मोकमृमिस्तरङ्गः शम्या युग्यकरुटपाश्वीदिसंलप्रा रज्जव उवु्वं यथा 
भवन्ति तया चद गच्छतु | स सरङ्गो रष्जुनामधो गच्छपिवित्यमिप्रायः । तथा 
हे शरा यूं योक्ताि ता रब्जम्वत । यथा न सशन्ति तथा यान्त्वित्यभि- 
प्रायः । भ्येनसा विगतपापे अत -एवादुतौ कल्याशकमेकारिए्यौ श्रघ््यानष्ये 
न केनापि तिर्करणीये विपाटहुतुद्रौ शलं समृद्धिम् । श्रारतामागच्छतताम् | 
एव॑ विश्वामित्र नदीणुत्वा प्ताभिरनुक्षातोऽतरदिति । उर्मिः। छ गती । 
धर्तरेश्चेति भिप्रत्ययः । उरित्यथामादेशो धातोः । च्छतीव्यूर्भिः । 
प्रत्ययस्वरः । शम्याः । शमु पशमे । पोरदुपधादिति यल्मत्ययः । यतोऽलाव 
इत्यग्ुदाक्तत्वम् । हन्पु । हन ्ंसागत्योरित्यस्य जलोदि कूपम् । निघातः 
योक्त्राणि । युजिर् योगे। करणे दाम्नीशसयुयुजे्याविना न्त्यः | 
नित्स्वरः । युञ्रत । मुष्लु मोक्षणे । निधातः। दुष्कृती । इसुसोः सामथ्यं 
ति विसजनीयस्य षटवम् । भ्येनसा । बहुप्ीौ पुवंपदस्वरः। सुपो शदेशः। 
ष्य । हन ईहंसागत्योरित्यस्य नमूपूवैस्य घ्न्यादयश्चेति निपातनायम् । 
किस्वाटुपधालोपः। हो हन्तेरिति घत्वम् । सबेपिधीनां छन्दसि विकर्पित- 
स्वादतः शीमावाभावः} एकावेशस्वरः। शूनम्। श्यतेनपुंसके भावे क 
इति क्तः | यजादित्वात्संरसारणम् । ल ति दी्धस्वम्। श्ोदितश्चेति निष्ठा- 
नत्वम् | निष्ठा च द्यजनादिरयायुदात्तः । हल ति दीर्घत्वम् ! छ गतावित्यस्य 
लुङि च्लेः सर्तिराल्त्यर्तिभयश्चेत्यकदिशः । ऋशोऽङि गुणः । न भाक्योग 
इत्यडभाषः। निघातः ॥१३॥ 
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वेङ्कट माधवः--हे श्रापः । युष्माकम् ] ऊर्मिः । शक्टेषु युक्तानां गवां ाः८१) 
शम्यास्ताः उदुघन्तु = शम्बानां मू्तमाषन्तु; स तत ऊध्वं गच्छतु । यथा यूयं गां 
योक्त्राणि च । विखुजत । श्बवुदकारि्यौ । विगतपापे बिपाटृशुवर्ौ । श्रदन्तव्ये । 
बृदधिम । मा | श्रगच्छुतामिति ॥१३॥ 
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विश्दामित्र ्चुषिः । श्रादितः पञ्च भिष्टुभः शिष्टाः गायत्यः । भिश्रो देवता । 

मित्रो जनन्यातयति हुवाणो मित्रो दाधार पृथिवीमुत धाम् । 
मित्रः कृ्टीरनिंमिषाभिषष्टे मित्राय॑॑हव्यं पृतर्व॑ज्जुहोत ॥१॥ 

मित्रः । जनान् । यात॒य॒ति । ब्रुवाणः । मित्रः । दाधार्। पृथिवीम् । 
उत । धाम् । मित्रः । कृधीः । अनिमिषा । भमि । चष्टे । 

मित्राय । हव्यम् | पृतऽवत् । जुहोत ॥१॥ 

सायर टुषायः स्तूयमानः शब्दं कुबांणो वा ` मित्रः । प्रकर्षेण स वे 
मीयते क्षायते तथा सर्वान् धृटिपरदातेन त्रायत देति वा भिन्नः सूयेः। ञनान् 
कषेकादिजनान् यातयति । कष्यादिकमेमु प्रयत्न॑ कारयति । तथा मित्रः एव 
६धिषीमत शपि धाम् एताबुभौ क्ोकौ षृष्टद्ारा न्नं यार्गांश्व जनयन् 
दाधार धारयति । तथा सति मिषः शछनिभिषा श्निमिषेणायुप्रहष्टधा ईषीः 
कवतो मनुष्यान् श्रभिचष्टे सवतः पश्यति । एतत्सर्वं ज्ञात्वा दै चछरिविजः 
पृतवत् उपस्तरणाभिघारणयुक्तं शव्यं ्वनयोग्यं पुरोडाशादिकं तस्मे मिध्ाय 
देवाय जुषेत जुहुत प्रयच्छतत्यथेः । यातयति । भयतती प्रयत्ने, इत्यस्य 
ण्यन्तस्य लटि रूपम्। दाधार । तुजादीनाम्" एत्यभ्यासस्य दीधः | जुद्ोत । 
लुद्दोतेर्लोरि प्रत्ययस्य एकादेशः । गुणएः निघातः ॥१॥ 

यारकः--मित्रो जनाल्यातयतिग्रबाणः शब्दं कुर्वत् । मित्र एव 
धारयति पृथिवीं च दिष॑ष। मित्रः कृष्टीरमिषन्ताभि विपष्यति दति ।, 
ष्ट्य हति मनुष्यनाम कर्मवन्तो भवन्ति । विकृष्टदेहा चा । मित्राय 
५ घृतवज्जुहोतेति व्याख्यातम् । जुहोतिर्दनकर्मां (निर, १०. २२.) 
इति । ॥१। 



शग्माष्यसप्ेः 

वङकटमापशः~-प्रातःकायौरपिमो जनान् । निगमयति । मिश्रः | स्तूयमानः 
शम्द कुवन् । स एवय | दयावाध्रथिवी | त्रिमतिं । भित्र एव मनुप्यान् । श्रनिमेषे । 
पश्यति । दस्मे मित्राय । हविः । पृषवत् । शुहोति ॥१॥ 
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भ्र स मिनन म्तौ भस्तु प्रय॑सान् यस्तं आदित्य॒ शिक्ष॑ति घतेन॑ । 
न हन्यते न जीयते त्वोतो नैनमेह अश्नोत्यन्तितो न ॒वुरात् ५२॥ 

प्र । सः । मित्र । मतैः | अस्तु । प्रयस्वान् । यः| ते । आदित्य | 

शिक्षति । रतेन | न । हन्यते | न जीयते । सघाऽऊ्तः | न । एनम् | 

भेह; । अर्नोति । अन्तितः । न । दुरात् ॥२॥ 

तायणुः--ह प्रादित्य प्रतेन यजे युक्तः यः मनुष्यः ते तुभ्यं शिकति 
हबिलोक्षणएमन्तं षुषाति ष मित्र घः मतेः मनुष्यः प्रयस्वान् ्मन्मवान् प्रश्रस्त॒ 

प्रमवतु | सरोतः त्वया रक्षितः सः भुष्यः फैनापि न हन्यते न बाध्यते । न 
सीयते नाभिभूयते च| प्यं तुभ्यं हविदेत्तषन्तं पुरुषम् श्रं हः पापम् श्रन्तितः 
समीपात् न श्रभोति न प्राप्नोति। दरात् श्रपि न प्राप्नोति ॥ शिक्ततिर्वान- 
कमा । व्यत्ययेन परस्मैपदम् । यदुषरत्तयोगादनिघातः। जीयते} जयतेः 
फ्मणि यकि ्वङृत्साषैधातुकयोः' इति दीधः | त्वोतः। तीया कर्मणि 
इति पृषेपदस्वरः । श्क्नोति “शरश व्याप्तौ" स्वादिः । उ्यत्ययेनन 
परस्मैपदम् | ॥२॥ 

ेष्ुटमाषवः--हे भित्र । सः । मत्यः । प्रकर्षे श्रन्तवान् । श्रस्तु यः तुभ्यम् | 
म्मदितेः पुत्र । हविः प्रयच्छति यशे | सत्यादिना घतेन युक्तः। त । श्रुमिर्हन्यते | न 
च| जीयते| त्ववा रकितिः। न च। पएनम्। रुः व्याप्नोति | श्न्तिकतः। 
वुराद् षा ॥२॥ 
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अनमीवास हया मदन्तो मितकत॑सो वस्मिभा पर॑थिव्याः । 
आदित्यस्य धतसुंपश्चियन्तो षयं मित्रस्य सुमती स्याम ॥२३॥ 
अनुमीवासैः । दया । मदन्तः; । मितऽ्खवः । वसन् । भु । 

पृथिव्या; । आदित्यस्य । व्रतम् । उपऽकषियन्त; | व॒यम् | 
मित्रस्य । सुम॒तौ । स्या ॥२॥ 

सायरः--हि मिश्र भरनमीवासः रोगवर्जिताः दया अन्नेन मदन्तः 
माधन्तः प्रयिग्याः वरिमन् विस्तीर्णो प्रदेशे मितज्वः मितजानुकाः श्रा यथाकर्म 
सर्वत्र गच्छन्तः धादिस्यस्य संबन्धि व्रतं कमै उपकतिवन्तः तस्य कमेणः समीपे 
निवसन्तः तदीयं कमे कुवौणा त्यथः । तादृशाः वय॑ मिश्रस्य भावित्यस्य 
सुमतौ शोभनायां श्रमुप्रहुबुद.थां स्याम वबर्तेमष्टि | मदन्तः । (मदी दष इत्यस्य 
शतरि व्यत्ययेन शप् । मितज्ञवः । जानुशब्दस्य क्षुश्डान्दसः । वरिमन् । 
उरशब्दात् प्रध्वादित्वादिमनिच् । प्रियस्थिर ० त्यादिना चरवेशः। पां 

` घुलुक्०' एति सप्रम्पा लुक् । व्यत्ययेनाथुदात्तः ।२॥ 
वङ्कुटमाषषः--श्रराक्तसाः श्रन्तेन । मदन्तः । श्ायमानजानुकाः प्रफाश- 

सदूभाषाद् गच्छन्तः ! पृथिभ्याः । वि्तीरं देशे । वयम् । श्रदितेः पुरस्य । प्रत् । 
उपेत्य निवसन्तः । मिचनस्य | फशष्याएयां मतो स्याम ॥१॥ 
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यं मिनो न॑म॒स्य॑ः सुरोो राल। सुशचत्रो ओशनिष्ट वेधाः । 
तस्य॑ वयं सुमतौ यक्तियस्यापि भरे सौमनते स्याम ॥४॥ 

अयम् । भितघ्रः । नमस्यः । सुञः । राजां । सुऽ्त्रः । अजनिष्ट । 

वेधाः । तस्यं | वयम् । सुऽमतौ । यज्िय॑स्य । अपिं । मरे । 
सौमनसे । स्याम् ॥४॥ 

सायरः-- प्रथ पूर्वमन्े प्रतिपादितः मित्रः सूरयः नमस्यः सरवेनैमस्करणीयः 

सुशेवः शोभनसुखः । सुखेन सेव्य व्यथः । राजा सबेस्य जगतः प्रकाशप्रदानेन 

खामी सुदत्रः । कत्रराग्देन बलमुच्यते । शोभनभलोपेतः वेषाः सवस्य जंगतो 

विधाता । एव॑गु्ोपेतः सूयः श्रजनि् प्रादुरभून् । तस्य एव॑षिधगुणोपेतस्य 

यियस्य यज्काहैस्य सूर्यस्य घुमतौ शोमनायां बुद्रौ भरे कल्याण कारिणि लीमनपे 



३५१३ कगामभ्ययष् 
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सौमनस्ये श्रपि यजमानाः बयं स्याम भवेम । नमस्यः । नमसि साधुः | पत्रं 
साधुः, इति यतर तित्सरिसः । अजनिष्ट । "जनी प्रदुभोवे' त्यस्य लुङि सिवि 
हयम् । सौमनसे । सुमनस व्मित्यथं (तस्येदम्! इत्यण् । प्ररययस्वरः ॥४॥ 

वह्कटमाधवः--श्रयम् | मिघ्रः । नमस्कायः । सुमुखः । श्रस्माकं सव॑षा राजा | 
पुल: । श्राुरभूत् ¦ विधाता स्वस्य । तस्य | षयम् | वक्षस्य | स्याम | तथा मजनीये | 

सौमनसे च | मतिमनशेरल्यो मेदः ॥५॥ 
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रद आदित्यो नम॑सोपस्े। यातयज्जनो णते सुशेवः । 
तस्मा एतत्पन्यतमाय शष्ट॑मग्नो मित्राय हविर, अंटोत ॥५॥ 

माम् । आदित्यः । नम॑सा । उपुऽसथः । यातयतऽर्जनः । गृणते ! 
सुशेवः । तस्मै । एतत् । पन्य॑ऽतमा्य । जुष्टम् । अनौ । 

मित्राय । हविः । भा । उहोत ॥५॥ 
>~ ~ 

तायणः--योऽयमादित्यः महान् शरतएव नमसा नमस्कारेण उपय 
सर्वैरुपसदनीयः यातयज्जनः प्रातःप्रातः स्वस्वकमशि प्रवतैनीया जना येनेति 
तथोक्तः । ग्यते स्तोत्रं छुषेते जनाय सुशेषः व॒ भवति तस्मै पन्यतमाय 
ससुत्यतमाय मित्राय श्रादित्याय न॒ष्टं प्री तििषयम् एतत् विः श्रमी श्चा जुहोत 

| यातयज्जनः | 'यती प्रयत्ने, व्यस्य स्यन्तस्य शतरि रूपम् । बहुतरी्ौ 
॥ प्राप्ते मरुषुष्रथादित्वात् पूषेपदान्तोदात्तत्वम्। गृणते | 
गृशण्दे । शतुरनुमः शति विभक्तरुवात्तत्वम् । पन्यततमाय । पनतेरघन्यादित्वात् 
यत्) यतोऽनावः शत्याशयुदात्तत्वम् । जुष्टम् । निरयम् ।मन्त्रः 
इत्याग्युदा्तस्वम् ।५॥ 

वेङ्कटमाषवः--महान् । श्रादिस्यः । नमस्कारेण । उपसदन्ीयः | यातयग्जनः= 
निष्कामयति प्राशकरणान्मनुष्यान् | स्तुतषते च। सुसुलः। तस्मै। पएतत्। 
लुस्पतमाय । पयौप्तम् । श्रम्नौ । भिश्राय । हविः | श्राञुहेतेति ॥५॥ 
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मित्रस्य चर्षणीधृतोऽवे। देवस्य॑ सानसि । 
प्नं चिधश्नव्तमम् ॥६॥ 

मित्रस्य । चर्षणिऽधृर्तः । अवः । देवस्य । सानसि । 
य॒म्नम् 1 चित्रश्रवःऽतमम् ॥६॥ 

सायणः चर्षणीधृतः मनुष्याणां बृश्परदानेन धारकस्य मिश्रस्य देव्य 
सं्रन्धि श्रवः अन्नं सानति सर्वैः संमजनीयं दुगं तदीयं धनं च जिघ्रभवस्तमम् 
छतिशयेन चायनीयकीरतियुकनम् ॥ सानसि । सनो: “सानसि परणीसि) 
द्यादिनां छसिच्प्रत्ययान्तत्वेन निपातनादुपधाद्रद्धिः । चिन्त्वादन्तोदातः।| 
(स्वमोः, इति समोलक् ॥६। 

वे्कुटमापवः--मिघरस्य । मनुष्पाणां धारयित | देवस्य । रक्तणएम्। भजनीयम् | 
““धुगनं योतते;, यशः" दति यास्कः तत् । चिध्रक्ररतिः, श्रतिशेते ॥६॥ 
०८४. 0011८78 50158113 धट ६८८1०६३ 91 गाधा} ६€ 0६ ६018 0000 &1*६858 
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रभि यो महिना दिव मित्रो बभूव सुप्रथाः । 
ाभे श्रवोभिः पुथि्ीम् ॥७॥ 

अभि । यः । महिना । दिव॑म् । मित्रः । बभूव । सुप्रया । 
मि । श्रव॑ःऽभि; । पृथिवीम् ॥७॥ 

तायणुः-सः मिश्रः महिना स्वकीयेन मदिस्ना दिवम् चन्तरिक्षम् श्रमि 
बभू शछमिभवत्ि स मित्रः स्प्रयाः| प्रथः प्रसिद्धिः कौर्विः त्सतः श्रवोभिः 

पष्टद्रारोत्पादितैरन्तैः पृथिवीम् श्रपि श्रभिभवति | बहश्नयुक्तां फरोपीत्यथैः । 
सप्रथाः | प्रथ प्रख्याने । सुन् 1 वोपसर्जनस्य! इति सस्य सभावः ॥५। 

तक्कटमाधमः-- श्रमियभूव । थः। मवेन । दिवम् | मिन्नः । सर्वतः पुथुतमः। 
नमपि च कीर्तिभिः । पृथिर्वस् | श्रम्धवद्दिति ॥७॥ 
९९५४, :--11& एा7#%९7881 ०4, 119 €1160700888€8 11६8 श€ा। 1४0 118 
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मित्राय पथ येमिरे अन। अभिष्िंशवसे । 
स देवान्विश्वान्विभतिं ॥<८॥ 
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मित्रां । पञ्च॑ । येमिरे । जनः । अभिष्टिऽशवसे । सः। 
देवान्. । विवान् । त्रिभर्ति ॥८॥ 

तायशः-- पञ्च जनाः निषादपल्चमाश्चत्ायो वणाः श्रमिष्टिशषसे शू 
णामभिगन्द्रबलयुक्ताय मित्राय येमिरे हवीप्युश्च्छन्ति। सः तादशो भित्र 
विश्वान् सर्वान् देवान् बिभर्ति स्वस्वरूपतया धारयति । अभिष्टिशवसे। शपैः 
८मन्त्र बरष' त्यादिना क्तिन् । प्तादौ च निति०' एत्यभेः अन्तोवात्तस्वम् | 
शकन्भ्वादित्वात्पररूपम् । बहूब्रीहौ पूवेपद्स्वरः ॥८॥ 

पेङ्कटमाधवः- मित्राय । एच । जनाः | ग्रातमानं नियच्छन्ति | शधृणमम्येषर- 
शीलग्रलाय | सः | देवान् । सर्वान् | धारयति ॥८॥ 

९९६, :--{0 11८78 ०07 {1४८ ६10६8 20 107 0९1४9; धप € 86118६8178 8] 
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मित्रो देवेष्वायुषु सनाय वक्तबिषे । 
हषं इष््रता भकः ॥९॥ 

मित्रः । देवेषु । भादरं | जनाय 1 वुक्तऽबरहिष । 
एषः । इषटऽतरताः । अकरिस्यकः ॥९॥ 

तायणुः--मित्रः भगवानादित्यः देवेषु गरोतमानादिगुणयुक्तेषु श्रायुषु 
भनुष्येषु सभ्ये यो जनो पुक्तयर्िः, श्तं लूनं बटन सः। बर्ि्तवनासादन- 
पूर्वै हविषो दाता ऋतिविगित्यथैः तस्मै वक्व जनाय इष्टता; । इष्टानि 
कल्याणानि व्रतानि कमणि याभिः सिष्यन्ति ताः दषः तादशान्यन्नानि श्रकः | 
करोति । परमे ददातीत्यथेः । वृक्तबिषे । श्वोग्रश्चच्छेदनेः | कर्मणि 
निष्ठायां “यस्य विभाषा" ति इट्प्रतिषेधः । बहुप्रीहौ पूवेपदस्वरः। अकः 
करोते लुङि च्लेः “मन्त्रे घस दस्यादिना लुक् । सिपो हल्क-थादि लोपः । 
निघातः ।|९॥ 

पेङकदमाघपः--देवमनुष्यादिप्रीणनार्थम् । वृक्तष्टविभैवति तस्मै । मित्रः । 
जनाय । श्राभिलषितकमंसाधनानि | श्रम्नानि | फरोति ॥६॥ 
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वामदेव रुषि । च्िषटुप् शंम्दः। दशमी जगती } दशम्येकादर्याविनद- 
बृहस्पतिदेभता ॐ । शिष्ठा नव बाहंस्पत्याः | 

यस्तस्तम्भ सह॑सा वि ज्मो अन्तान् श्रहस्पतिंखिषधस्थो र॑ण । 
तं प्रास ऋष॑यो दीध्यानाः पत विभ्रां दधिरे मन्द्रजिह् ॥१॥ 

पः । त॒स्तम्भ । सद्ष्सा । वि | जमः | अनन्तान् । बुहुस्पतिः । त्रिऽसधस्यः। 
खण । तम् । प्रलाः । ऋषयः । दीध्यानाः । पुरः । विप्र॑ः । 

दधिरे । मन्द्ऽजिंहम् ॥१॥ 
सायराः- यः बृस्पतिः श्रृष्टतो देवण्य. यज्ञस्य वा पाक्षयितता देवः सषा 

मसेन ल्मः प्रथिव्याः श्रन्तान् | दश दिश त्यथः । तान् वि तस्तम्भ विविधं 
स्तम्भित्तवान् नियमित्तवान् । ̀मरिषध्यः त्रिषु स्थानेषु वतैमानः रयेण एषं 
तिष्ठतेत्यनेन शण्वेन ३ देवं प्रनासः पुराणाः रषयः श्रतीन्द्रियद्रष्टारः दोध्यानाः 
दीप्यमानाः विप्राः मेधाविनो यजमानादयः पुरः दधिरे पुरस्तात्. स्थापितवन्तः 
सतत्यादिना । मन्द्रजिहं मादनजिद्ं मोदनजिष्ठम् ॥१। 

पेङ्ृटमाषषः--यम् । पृथिव्याः | पर्यन्तान् । बलेन | विविधं" स्तम्नाति। 
बृहस्पतिः ! चरिस्थानः | गजितरवेण सितः । तम् । पुराणाः | दीप्यमानाः | प्रूषयः। 
मेधाविनः । पुर! । दधिरे । मोदनवाचम् ॥१। 
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छुने+यः. सुप्रकेतं मईन्तो ब्रदस्पते भमि ये न॑स्तताकते। 
पृषन्तं सूप्रमद॑व्धमूर्वं॒॑बद्पते रक्षतादस्य योनिम् ॥२॥ 

पुनऽई॑तयः । सुऽगकेतम् । मर्दन्तः । बृह॑स्पते । अभि । ये। नुः | 
ततक्े । परषन्तम् । सूप्रम् । अरदन्धम् | छ्वैम् । बृहस्पते । 

रक्षतात् । अस्य । योनिम् ॥२॥ 
परायणः बृहते धुनेतयः । धुना शतं कमस्पयत्री तिगेतिरयषां ते । 

ता्टशाः युपरकरेवं शोभनप्रक्गं॑व्वां मदन्तः मादयन्तः नः श्ररमत्संषन्धिनः ये 
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शरसिविजः श्रमि ततक्षे श्रात्मानमुपक्तियन्ति स्तुवन्ति वा श्र्य एषां योनिं कारणं 

यज्ञं यजमानं वा मां रकतात् रक्ञ। योनिर्धिशेष्यते । षन्तं फलानि सिख्चन्तं 

सृप स्पैणस्वभावम् श्रदम्धेम् श्रहिसितम् ऊव॑म् उरम् ।।२॥ 

्कटमाधः--धूननपरगमनाः । शोमनप्रशानम् । माम् । मदन्तः ] ये । 

प्रभिाच्छुनतिः मेघाः । श्रयैकवदाह--तिश्वन्तम् । सप॑शशोलम् । श्रहिसितम्, । 

मन्तम् । बरहस्यते ¦ लवं रततात् | शरस्य मेध्य । उदकनिःखरणमागेम् ॥२॥ 
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रस्यते या परमा परावद अत॒ आ त॑ ऋनम्पृशो नि षेदुः) 
तभ्य खाता अवता अद्धिदुग्धा मध्व॑ः अ्ोतन्त्याभितों विरेष्शाम् ॥३॥ 

बृहस्पते । या । पुरमा । पृऽ्वत्। अत॑; । आ । ते । ऋतःस्पृशः। 
नि । सेदुः.) तुभ्य॑म् । खाताः । अवताः । अर्विऽदुग्धाः । 

मध्वैः | श्चोतन्ति । अभित॑ः । विअष्डाम् ॥२॥ 

सायर हे गृ पते या प्रसिद्धा परमा उल्टा परावत् "अत्यन्तं सथा 
वसति; सवगोख्यास्ति । यद्वा लिङ्कभ्यत्ययः | परमं म्थानमस्ति | श्रतः ्स्मारेशत् 
श्रा | श्रा इत्यवगयें । श्रधस्ताप् । ते सर्पे संबन्धिनः श्तस्पशः यश्च सप्रशन्तो- 
ऽश्वाः निष्दुः निषर्णा भवन्ति | ह्यं खाताः श्रवताः | लुप्तोपमेषा । यथा 
खाताः कूपाः श्रितः शचोतन्ति सदत् श्रद्वु धा प्राव(भरभिषुताः सोमाः 
षिरम्शं विशेषेण शब्देन स्तोत्र यथा भवति तथा मध्वः मधुररसं श्चोतन्ति 
लवम्ति |) 

वेृटमधवः- बृदस्पते ] यः | परमः | देशः । शतः । श्रानिषीन्तु ! ्वदीयाः। 
यर्पृशो ऽश । तुभ्यम । खाताः। कूषाः। श्रभिषग्राबमिषसादकास्ते कूपाः । 
सोऽस्मान् । प्रयन्ति | स्तुतिमन्त स्वा प्रति ।।२॥ 
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बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो रहो ज्योतिषः परमे व्योमन् । 
सप्तास्यस्तुविजातो रैण वि स॒प्तररिमिरधमत्तम कि ॥४॥ 
स्पतिः । प्रथमम् । जाय॑मानः । महः । ज्योतिषः परे ] 

विऽओंमन् । सुप्तस्य; । तुविऽजातः । खण । वि । 
स॒प्तऽरर्मिः । अधमत् । तर्मापि ॥४॥ 

सायराः--भयं बृहस्पतिः मन्त्राभिमानी देषः मः मष्टतः श्योतिष्ः 
दीप्तस्य भादित्यस्य परमे निरतिशये व्योमन् व्योमनि प्रथमं जायमानः प्रादुर्भवन् 
सास्य: सप्च्छन्दोमयमुखः ठविजातः षहुप्रकारं संभूतः रवेण शग्वेन सतररिमः 
रबणेस्वभावते जोयुक्तः तमांसि बि श्रभमत् ॥४। 

या्ः--धमतिगेतिकर्मा (नि० ६-२) 
वेककटमाषवः--घ्रह्ः प्रारम्भे प्रादुर्मषन्। अहतः | ष्योतिषः स्थाने} परमे 

व्योन्नि दिवि । समुखः | बहुजननः । शब्देन महता । विधमति । तमसि । 
सप्तररिमिः ताद्शी चास्य तनुरस्तीरयवगन्तवब्यम् ॥४॥ 
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स सुष्टुभा स ॒ऋक॑वता गुणेन वलं ईरो फरिगं रवैण । 
बृहस्पतिरा हन्यसुद्ः कर्निक्रद्ावंशतीरुदाभत् ५५॥ 
सः । सुऽस्तुभा । सः ¦ र्ववता । गणेन । लम् । सरोज । 

फलिऽगप् । खण । बृहस्पतिः । उलिरयाः । ह््य॑ऽपूद; । 
कर्िक्रदस् । वार्वरातीः । उत् । आजत् ।\५॥ 

सायणः-सः शरदस्पतिः दुष्डमा शोमनस्तुतिमता ऋक्वता दीप्निमता 
गणेन शङ्खिरसां रेण शब्देन च सष एलिगम् । (त्रिफला विशरणे । फलिर्मेषः। 
तेन गच्छतीति फल्िगम् । व॑ बलनोमानममुरं रसरोज बमन्ज । द्वितीयः 
सशब्दः पररणः। स एव देवः उशियाः भोगानासृत्ल्लाविखीः हव्यय्दः कीरापि- 
हविष्मेरिकाः वावशतीः वावश्यमानाः; गा; कनिक्रदत् शब्दं छुवंन् उदाजत् 
इद्ाटयति स्म ५ 
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पङटमाभवः-- षः | शोभनश्ुतिकेन । ऋग्मियुक्तम । गणेन । बलमपुरम् । 
हितवान् । मेषाकारम् । शम्देन । बृस्पति; । दविषः; प्ररयित्रीम् । शब्द् कुर्षन्। 

कामयमानाः । परिम्यः उदाजत् ॥५॥ 
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एवा पितरे विश्वश्वाय इष्ण यतैविपेम नम॑सा हविभरिः । 
स्पते सुप्रना वीरवन्तो वयं स्याम पतया रयीणाम् ॥६॥ 
एव । पितरे | विश््देवाय | वृष्ण । युतैः । विधम् । नम॑सा । 

हविःऽभिः । बृष्टस्पते । सुना । पीरऽवन्तः ! वयम् । 
स्याम् । पतयः । र्याणाम् ॥६॥ 

सायणुः-- पित्रे पालकाय विश्वेदेवाय सर्व॑देवतारूपाय । देवानां मन्त्र 
परतिपाद्यत्वादस्य च भन्त्राभिमानित्वात् विश्वदेवस्वम् । यद्वा | अत्र देवशब्बुः 
स्तुतयर्थः । सर्वे; स्तुत्याय वृष्णे वर्पकाय शरुस्पतये देवाय एव एवमुक्तप्रकारेण 
यत्तैः तरसाधतैः विभिः श्राञ्यचवोदिल्तणः नमसा स्तुत्या विधेम परिचरेम । 
ट भौन सुप्रजाः शोभनपुत्राः वीरवन्तः वीयेपिताः वय॑ रयीणा धनानां पतयः 
स्याम ॥६॥ 

ेकुटमापषः--पयम् । पालयित्र | सवषं देषाय | दृष्ठ । यत्तैः । नमस्कारेण | 
हविरभिश्च । परिचरणं कुम॑ः। रिष्टे स्ष्ठम् ॥६॥ 
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स हृ्रा्ा प्रतिजञन्यानि विद्वा छरुष्मेण तस्थावभि वर्येण । 
बृहस्पतिं यः सुते विभति षर्गुयति वन्द॑ते पूैभाजम् ॥७] 

सः 1 शत् । राजा । प्रतिऽजन्यानि । विश्वौ | इुष्पेण । त॒स्थौ । जभि । 
यण । बृहुसतिम् । यः । सुऽ॑तम् । विभति । वृुऽपति । 

मन्दते । पर्वऽमा्यम् ॥७॥ 
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सौर --ष्दमादष्त्रयं पुरोष्ितप्रशंसा इति ब्राह्मणम् । (पे, गा. ८,२६)। 
थवा सूक्तस्य छ्दरयव्जितस्य बाहैस्पत्यत्वात् बृहस्पतेरेष स्तुतिः । स इत् स 
एव राजा भूधोमिषिक्तः श्चन्यः वा राजमानः प्रतिजन्यानि जन्य युद्धं प्रति 
मलानीत्यथैः । प्रत्यथंजनपदानि वा तानि विश्वा सर्वाणि शष्मेण बलेण वीयण 
शरीरसामर्थ्येन वा श्रभि अ्रभिगस्याक्म्य तस्थौ तिष्ठति । स युक्तं क त्याष् 
यः बरस्पतिं ब्ृष्टतां महतां पालयितार देवसुक्तलक्तणं पुरोष्टितं॑वा सुश्रत स॒ष्टु 
हविःस्तोत्रादिनान्नाच्छादनादिना वा प्रिभर्तिं भरति वल्गूयति स्तौति | वन्दते 
नमस्करोति च पूर्वमाजम् इतरेभ्यः प्रथमौ संभक्तारं क्त्वा । एवं यः करोति स 
एव तस्थाविति ॥७]] 

वैकुटमा ववः--सः | एव ] राजा । प्रतिजनपदप्रादु्मृतानि बलानि | शोषकेण | 
वीयण 1 श्रभितिष्छति | यो राजा | ब्र्स्पतिम् । ब्राक्षणध्य पुरोधानद्मषरिणं सुभरतम् । 
बिभर्ति । स्तौति । नमस्करोति च | पूवमेव भजमासं मुख्यम् ॥७॥ 
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स तक्षति सुधित ओर्षसिं स्वे तस्मा | पिन्वते विश्वदानीम् । 
तस्मे विश॑ः स्वयमेवा न॑मन्ते यारभःतरह्मा रजनि पूवं पतिं ॥८॥ 
सः । इत् । क्षेति । छुऽधिंतः । ओकसि । स्वे । तसमै । शल। । पिन्वते । 

विग्चऽ्दानीम् । तस्त । विशः । स्वयम् । एव । नमन्ते । यसिमन्। 
रमा । राजनि । प्रधैः । एति ॥८॥ 

तायणुः--ष एत् स एव चेति निवसति । खधितः सुष्टु तृप्तः सन् स्वे 
स्वकीये एव श्रोकसि सने । स एव समृष्धो निबोधः सन् सुखेनास्ते । तस्मा श्ना 
भूमिः विश्वदानीं सवकालं पिन्वते वधते फलः| तस्मै विशः प्रजाः स्वयमेष 
ममन्ते श्रणएता भवन्ति । दण्डन मन्तरेण रवयमेवं शत्कराः भवन्ति] यस्मिन् 
राजमि ब्रकना पः प्रथमं पूज्यः सन् एति गच्छति । वतेत द्त्यथेः ॥५॥। 

वेद्टमाधवः- सः 1 एव । निवसति । सुप्रीतः स्वस्मिन् | स्थाने । तस्मा एष ¦ 
पृथिवी ! सर्वदा । कामान् | पिबते । तस्मा एव । मनुष्याः जानपदाः । स्वयम् | 
एव । नमनं कु्वन्ति। यस्मिन् । राजनि | बृ्स्यतिभूतः । प्रोधाः बरा्मणुः | 

कर्मणाम । गन्ति ॥८॥ 
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अप्रतीता जयतति से धनानि प्रतिजन्यान्युत या सर्जभ्या । 
अवस्यते यो व्विः कुणोतिं बरह्मणे राजञा तम॑वन्ति देवाः ॥९॥ 
अग्रतिऽतः । जयति । सम् । धनानि । प्रतिंऽजन्यानि । उत । 

या! सऽज॑न्या । अवस्येवै । यः | वि; । कृणोति | 
्रहमणै । राजा । तम् । अबन्ति । देवाः ॥९॥ 

तायरुः- स एव श्चप्रतीतः भ्रन्येरपरतिगतः सन् यानि घनानि प्रति- 
जन्यानि प्रतिस्पर्धिजनसंबन्धीनि उत शपि च सजन्या जनसंबन्धीनि धनानि सें 
जयति । यः राजा श्रवस्यवे ्रवसीयसे धनर हिताय ररणमिष्छते बकरे शराक्षणाय 
वु प्रीणनमिच्छते ब्रहस्पतये वा विः धनं णोति करोति ददाति । स क्ष 
भ्रकारेण मष्टान् भवति ! तम् एव दषाः श्रवन्ति रक्तन्ति ॥६५॥ 

पेकुटमधिवः--शश्रुभिरपरतिगतः । यजति । उभयानि धनानि । प्रक्त्निनि- 

मवानि । यानि | च | सज्यानि । रचणमिच्छते | यः | राजा | पृज्ञाम् | करोति । 

पुरोधसे । तम् । रन्ति | देषाः ॥६॥ 
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हरथ सोभ पितं इहस्पतेऽस्मिन्ये मन्दसाना इंषण्यस् । 
आ वँ विशन्त्िन्द॑वः स्वाभुवोऽस्मे रयिं सर्ववीरं नि य॑च्छतम् ५१०॥ 
हदः । च । सोभैम् । पित्तम् । बृहस्पते । अस्मिन् 1 यङ्ग । मन्दसाना । 
ुषष्बप्न् इतिं दृषण्ऽवस् । आ । वाम् । विदन्तु । इन्दव; । सूऽभाधुर्वः। 

भस्मे दृतिं । रयिम् । सवैऽ्षीरम् । नि । यछतम् ॥१०॥ 
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सायणुः--ह बृसपते त्वं शदथ षोमं पितम् । कीदृशौ युवाम् । शरस् 

यरो मन्दसाना हृष्यन्तौ षणएवस् षर्षितृघनौ यजमानेभ्यो दीयमानधनावित्यथैः । 
षां युवां खामुषाः सुष्टु सवैतो भवन्तः। एत्सलशरीरव्यापनसभ्थीः इत्यथैः | 
तादृशाः हन्दषः सोमाः विशन्तु युवयोः शरीरं प्रविशन्तु | श्रसमे भस्मभ्य रयिं 
धनं सर्धषीरं सवेपुत्रा्ुपेषं नि यच्छत दत्तम् ।॥१०॥ 

वङ्कटमाधपः--दृषस्पते। त्म् । इन्द्रः । च । सोमम् | पिबतम् | श्रिम् | 
यक्ते) बृष्यमाणधनौ । मोदमानौ । शोभनभवनाः। सोमाः । श्राधिश्न्तु | वाम् । 
स्मा । पनम्. | सर्ववी॑रे्ुक्तम् । नियच्छतम् ॥१०॥ 
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स्पत इन्दर षतं नः सचा सा वाँ सुमातिशस्मे । 
भागं धियो जिगतं पुरंधीर जजस्तमर्यो वलुष्ाभरंती" ॥११॥ 

स्पते । इन्द्र । वरध॑तम् । नः। सचा । सा। वाम् । सुऽमतिः । भूप । 
अस्मे इवि । अनिष्टम् । धियः । जिगरतम् } पुरमऽभीः । 

जजस्तम् । अर्यः । वनुरषाम् । अरातीः ॥११॥ 
तायः बृहस्पते हे इन्द युवां नः अस्मान् वधेत वधयत प्रड्ठान् 

कुरुवम्। सा सुमतिः युवयोरनुग्र्ुबुद्धिः छरमे अस्मासु सचा सह भूठ भवतु । 
धियः कर्माणि श्रषिष्टं रक्षवं पार नयतप् । पुरंधीः पुरं शरीरम् धीयते स्थाप्यते 
याभिम॑तिभिस्ताः स्तुतीः जिग्तं प्रबुध्यवम । वसुषां संभकृणामस्माकम् चयैः 
गन्त्ीः श्ररातीः । शभनित्यथैः । जजस्तं युध्यते क्षपयतमित्यथः ॥ छन्दस्यराति- 
शब्दः स्त्रीलिंग; । एवं स्तुति निगङ्रस्याभीष्टं ्राथितवान् ॥११॥ 

रफटमाधः--नदरादहसयती | वर्षयतम् । छरस्मान्1 सा| युषयोः । सुमतिः | 
ध्रस्मासु । ं गृरृक्ता । भवतु । रचतम् | कमीणि । प्रफाशयतम् । प्रशा; । उपद्घपयतम् । 
याचिदृशां धनानि । श्रप्रयच्छन्तीः । शधरुभूताः | 
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वामदेव श्रषिः। भिष्टुप् छन्दः । उषा देषता । 

वमु त्यसुकतमं पुरस्तान् ज्योतिस्तम॑सो वसुनवदस्थात् । 
ननं दिवो इहितयौ विभातीर् गातं कृणवन्नुषसो जनाय ॥१॥ 

दम् । छं हति । त्यत्] पुरऽतम॑म् । परस्तात् । ज्योति; । तम॑सः 
नयुन॑ऽवत् ¡ अस्थात् । नूनम् । दिवः । दुहितरः । विऽभातीः | 

गातम । कुणयन् । उषसः । जन।य ॥१॥ 
सायरः-ष्दमु पुरतो दश्यमानमिदं व्यत् तव्रमाभिः स्तुत्य सर्वप्रसिद्धम् 

पुर्ततम् ्त्मन्तपरमूतं ण्योतिः तेजः वयुनावत् । वेतेः कान्तिकमेण दम्] श्ट 
कान्तिमत् । श्रथवा वयुनमिति प्रज्ञानाम । प्रकषोपेतम् । सवस्य प्रज्ञापकमित्यभः। 
फक् तेजः | पुरस्तात् पूर्वस्यां विशि तमसः अन्धकारात् श्रस्थात् उदतिष्ठत् | 
एषे सति नूनं सत्य॑ दिषः श्मादित्यस्य दुहितरः दुद्िवरस्थानीयाः विभातीः विभां 
ुरव॑तीः उषसो जनाय यजमानानां गातुं गममं गमनादिव्यापारसामथ्म एवन 
धकुवेन् ॥१। 

ेङ्कटमाधवः--वामदेवः । तत् । एतत् । बहुतमम् ! प्राच्याम् । भ्योपि। | 
तमः सकाशात् | प्रशानवत् । ् राविमंइति । नूनम् । दिवः | दुहितरः । म्युच्छुनयः | 
श्रागमनम् । कुर्वन्ति ! उषसः } जनार्थम् ॥१॥. 
11; :--ए01४ {070 € ५१61९88 11 ६11८ ८८101 €६४४१६५ ६०8 
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अस्थुर -चत्रा दष॑सः पुरस्तात् मिता धव स्वर॑वोऽध्वरेष । 
रू व्रभस्य॒ तम॑समे दारोच्छन्तीरवरज्छुच॑ंयः पावकाः ॥२॥ 

अस्थुः । ऊं दत । रितरा; ] उषसः । प्रस्तात् । मिताःऽदव । स्वः । 
भषपरेषुं । वि । छ इति । व्रजस्य । तम॑सः । दरार । उच्छन्ती; । 

थुव्न् । शुचयः । पावकाः |२॥ 
सायणुः--चिश्राः चायनीयाः' उस; पुरस्तात् पूर्वस्यां दिशि श्रयः 

तिष्ठन्ति । व्याप्ता इत्यथः । तेत्र दृष्टान्तः । श्रप्परेषु मिताः खाताः स्रवः यूपाः 



ऋरभान्यसंग््ः १६३. 

ष्य तेः यथा वेधाः पुरतो भासन्ते तद्वत् । यद्यपि स्वशब्दो युप्छेदपतित- 
प्रथमशकलवाची, व्यः प्रथमः शकलः परापतेत्स स्वरः कायैः, शत्युकतःवात् , 
तथाप्यत्र भितश्शब्दश्रवणत् (चषालवन्तः स्वरवः" (ऋ सं 3-6-10) 
त्यादौ सथा दशंनाच्चाच्र यूपवचनः । ताः प्रभस्य वारकस्य तमतो द्वारा 
दाराणि वि उच्छन्ती शुचयः दीप्ताः पावकाः शोधिका श्रतरन् व्याघुणन् ॥२॥ 

वेङ्कटमाधषः-- तिष्ठन्ति | चिचरवणीः | उषः } प्राल्याम् |, मिता इव । 
स्वरवो यूपाः। यकेषु । विष्एवन्ति । वारकस्यं । तमसः । द्वाराणि । ब्युच्छुन्त्यः | 
दीप्ताः । शोधयिश्यः ॥२॥ 
21. :--{11€ प] व्गल्णाटत् 18 ६४८ = 70प्रा६व €8६ण87व्, 
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उच्छन्तीरथ चितयन्त भोजान् स॑धेदेर्यायोषसे। मघोनी; । 
अचित्रे अन्तः पणयः ससन्त्वबष्यमानास्तम॑सो विम॑ध्ये ॥३॥ 
उच्छन्ती; ! अय । चितयन्त । मोजान् । राधःरयाय । उषसः । 

मोनी; । भचित्रे । अन्तरिति । पणर्यः। स॒सन्तु । अु्य- 
मानाः । तम॑सः । विऽमये ॥२॥ 

तायरुः--श्रथ अभ्मिन् दिने उनच्छुन्तीः तमः विवासयन्त्यः मधोनीः 

धनवत्यः उषसः भोजम् भोजयिवृन् यजमानान् तेषां राधोदेयाय सोमादिधन- 
दानाय चिन्तयत भरज्ञापयन्ति | श्रचित्रे श्रचायनीये तमसो विमध्ये | ्त्यन्त- 
गाढान्धकारे त्यर्थः । तत्र परयः वणिजः हइवादातारः श्रद्ुष्यमानाः ससन्तु 
रवपन्तु ॥३॥ 

ेक्षुटमाधवः--व्युन्छुनय उषसः । श्रय । बरोधयन्ु । भोजयिवृलुदायन् । 

घतदानाय । उषसः } धनमदयः | चित्ररदिते। श्चपरशायमानसव॑पदार्थे | श्रन्तः | लुभ्धाः | 

स्वघुध्यमाना; । तमसः | विमध्ये | श्रत्यन्तमन्तः ॥३।। 
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कुषित्स दवी; सनयो नवे वं! यामो बभूयाईषसो वे भध ¦ 
येना नर्वण्वे भद्गिरे दगवे स्तस्य रेवती ववष ॥४॥ 

षित् । सः । देवीः । सुनयः । नवः । वु । यार्भः । बभूयात् । उषतुः 
वः | थ । येन॑ | नव॑ऽवे । अङ्धिरे । दसचऽ्वे । सप्तऽभौस्ये | 

रेवतीः । रेषत् । ऊष ॥४॥ 
पावरः देषीः योतमानाः उषसो वः युष्मान् खनवः पुराणः नवो षा 

यामः गमनसाधनः स रथः श्रय ्ररिमिन् यागदिने वित् बहुवारं बभूयात् भेत् 
गच्छेित्यथः । येन रथेन ह रेवतीः धनषत्यो युयं नवस्बे दशग्बे खाये स्त. 
रछन्पायुल्युख ध्गिः अङ्किरोग्णे । ती हो तत्र येऽप्य॑गिरसः तेषां गणे | 
तथान्यत्र नवग्वो सु वशभ्वो श्रङ्गिरस्तमः, (ट, सं. 10-62-5) इति | रषत् 
धनवत् यथा मवति तथा ऊष विभातं कृतवत्यः । वसेव्युच्छनकर्मणो लिरमभ्यम- 
बहु वचनस्येदं कूपम् ॥४।। 

पङकटमाधवः--हुः । छः । देष्यः | पुरातमः । नूतनः । वा | यामः । मवतु | 
उषतः । धुष्माकप् } श्रथ । येने गमनेन । नवग्वैः । दशम्वै् । श्रङ्किेमिरय्ते | 
संतास्ये । शस्पतिना च युक्ते युद्धे । है रेवत्यः | भनयुक्तम् | ऊष निवसितवसयः ॥ ५ 
071; : -0 ०९१९७७९8, 18 {018 एण (वरा, 881६ ए०प, शालधा४ ६018 १६१, 
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युयं हि देषीश्रतयुग्मिर दवैः पर्मियाथ सेर्वनानि सयः । 
प्रवोधर्वन्तीरुषसः ससन्त द्विपाच्चरतष्पाच्चर थाय जीवम् ॥५॥ 

युयम् । हि । देवीः कतयुक्ऽभि; । अदैः । परिऽप्रयाय । युर्वनानि । 
सथः । प्रऽ्ोधन्तीः । उषसुः । स॒सन्त॑म् । श्विऽपाव् । 

च्ुःपाद् । चरथाय । जीवम् ॥५॥ 
तायः देनीः शयोतमानाः उषसः यूयं ह खलु श्रतयुभिः यक्षगामिभिः 

प्रवैः सुबनानि सध परपयाय परितः प्रष्टं गच्छथ । फं छ्वत्यः । सश 
स्नपन्तं द्िपाश्चतुष्पात् मतुष्यगवादिक्तकणं जीवं चरथाय चरणाय गमना. 
दिम्यवष्ाराय भगोषयन्तीः परबोधयन्त्यः घत्यः परियाय ॥५॥ 



४ ऋशभाष्यसं प्रदः १९५ 

वेङ्कटमाषवः--यूयम् । ट| देष्यः | यहाथंयुकैः । श्रैः | परिगष्डुष । 
सय एष | सर्वाणि भुवनानि । प्रमोधयन्स्यः । उषसः । स्वपन्तम् | द्विपात् । चतुष्पाच्च 
सवं च । जीवम् | चरणाय ॥५॥ 
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क्व॑ खिदासां कतमा पुराणी यया ध्िघाना विदधु मूणाम् । 
भं यच्छा उषसश्वरन्ति न वि क्षीयन्ते सददी।रङुयाः ॥६॥ 
क्वं | स्वित् । आसाम । कत॒मा । पुराणी । ययौ । बिऽधानां । विड्दुधुः । 

तमृणाम् । चुम॑म् । यत् । शुभाः । उषसः । चरन्ति । न । वि | 
्ायन्ते । भुऽटसी; । अनुर्याः ॥६॥ 

सायणु प्रासां उक्षा मध्ये क्व स्वित् अभू कतमा पुराणी पुरावनी । 
थया ऋभूणां सम्बन्धिनी विषाना चमसाविनिमासानि बिदधुः श्रङुषेन् छभषः | 
यत् यारच उषः शाः दीप्ताः शम॑ चरन्ति शोभां दीप्ति कवेन्ति ता भ्रश्य; 
अशीः नित्यनूतनाः न षि शायन्ते । यसः सदशी सदश्यः सर्वेऽ्षपि दिवसेष्वे- 
कूपा श्रतोऽद्यषन्य एता पताः पुराण्य एति न ज्ञायन्ते । उषासा 
“सष्टशीरय सष्टशीरिदु श्वः" (श्च, सं 1-123-8) इत्यत्र प्रतिपादितम् । ६ 

वङ्कुटमाभवः--क्व स्विद् दानीम् । श्रासां खा मति । कतमा च सा| 
पुरातनी ययोषक्ष देवाः । दीक्ीनएम् । विधातम्यानि तेजांसि । षिदधुः । द्युमम् । यदा । 
शोभमाना; । उषषः । चरन्ति तदानीम् ६ समानाकारः । पृथग् न । षिशयन्ते । 
शरारदिताः। “सदटशीरथ सदशीरिवु श्वः" ̀ शस्यम् । 
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ता घा भद्रा उषसः पुरुर् अथिषिघुम्ना कऋतज।तसत्याः । 
याखींजानः शराम्रान उक्थैः स्तुज्धसनपराधेणं सथ आपं ॥७॥ 
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ताः । ध ताः । मद्राः । षसः । पुरा । जासु; । अभिष्टिरधुम्नाः | 
ऋतजातऽसत्याः । याघं । ईजानः । दामानः । उक्थैः । स्तुषन् । 

हसन् । द्रविणम् । सथः । आप॑ ॥७॥ 

पायराः-ता ष । चेति प्रसिद्धौ | ताः खलूपकारिण्यः ताः भद्राः 
कल्यारयः सुत्या वां उषः पुरा पूवम् श्रामः अभवन् । श्रभिष्टिययुन्नाः शभिगमन- 

मत्रेण शुम्तं धन॑ यासां ताः। श्रतजातसत्याः। तार्थं यज्ञार्थं जातारचच ताः 
सस्या, सत्यफलाश्व तादश्यः | यादु उषः रंजानः यागं छवाणः उक्थैः श्रः 

शशमानः शंसमानः स्वन् सामभिः स्तोत्र निष्पादयन् शंसन् शस्त्राणि श्वन् 
विणम् धन॑ षयः श्राप प्राप्रोति । ता भद्रा इति संबन्धः ॥७५॥ 

वङ्कटमापवः--ताः। खलु । भजनीयाः । उपस। } पुरा । बभूवुः । श्रम्येषणी- 
याज्नाः । वायं जातसत्भूतकव॑पदायाः | यास्विति स्पष्टम् | पुनस्ता एति पूरणम् ।॥७॥ 
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ए 1४0 € प ॥1६६ श्ा188 (0 101४ 014९; 
४1) फा १06८ ६०17 णठ एटा, 0 818८8, 05९ 00111118 

870 {६४0५1 8007) 8६८417€तं ८0 11611६5, 

ता भः च॑रन्ति समना पुर्तात् समानत सम॒ना प॑भरथानाः । 
छ्रतस्यं देवीः सदसो बुधाना गवां न सगौ उषसां जरन्ते ॥८॥ 

ताः । आं ] चरन्ति । समना । पुरस्तात् । समानत॑ः । सुमना । 
पप्रयनाः । श्रतस्य॑ । देवीः । सद॑सः । बुधाना; | गवाम् । 

न । सगः । उषसः । जरन्ते ॥८॥ 
तायणः- ता उषसः श्रा सवतः चरन्ति । समनाः स्व॑तः समानाः 

पुरस्तात् पस्य दिशि समानतः समाना शात् अन्तरिक्षात् समना सषेषः पप्रथानाः 
प्रथमानः रुतस्य यद्घस्य सदसः सद्; । तत्रत्यम् छत्विग्धविराधिकम् इत्यर्थः| 
वुषानाः षोधयन्त्यः } अन्तमौवितर्यर्थोऽयम्। एवं महानुभावाः उषसो जरन्ते 
स्तूयन्ते ] गवां सगौः न उकानां सृष्टय इव ! नावां सगौ न रश्मयः) (ष, सं, 

4-52-5) इति हि श्रुतम् । ता यथा सर्वत्र प्रसंगादुपकारकत्वास्च स्तूयन्तै 
तत्त् । ८ 

बेङकटमाषषः--ताः | द्रागच्छुन्ति | समानमेव । प्राच्याम् । सममे कल्ञे | 
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समानम् । प्रथमानः | सत्यम् । स्थानम् । जानस्यः | गवाम् | इब | सगौ; | उषसः 

स्मूयन्ते यथा विसष्ठा गाव श्ागच्छुन्येवमागच्छ्वुनिति |८॥ 
(10, :- पालय दाप दव्य 8]] 8६ ०0८४ प्रोध्ड 18४६], {7070 ०९ 

7146८ 8८84106 10 ध्र 3€{{-58716 718111६8, 
& ०17, 17001 ४९ ३६१६ त [भृङ 04० ध 80411६८ 09 क्प॥ 
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ता इन्येश्व समना संमानीर् भभीतवर्णां उषसश्वरन्ति | 
गूदन्तीरमभ्वमसितं रुदाद्धिः शुक्रास्तनूभिः शुष॑यो रुचानाः ॥९॥ 

ताः । इत् । नु । एव । सुमना । सुतान; । अमीतऽवणाः । उषदयः । 
चुरन्ति । गरहन्तीः । जवम् । असितम् । रुदयत्ऽभिः । शुक्राः । 

तनूभिः । शुच॑यः । चाना; ॥९॥ 
सायरुः- ताः एव उषसः । ददिति पूरणः । चु शरद्य ममा समाना 

पकघेत्यथः । समानीः एकलूपाः श्रमीतवर्णा, चर्हिसितवणौः अपरिमितवण वा 
उष्रदभरन्ति सषेतः | फं कुवेत्यः । श्रश्वम् | मदन्नामैतस्। अतिमष्टत् । श्रसितं 
कृष्णां रूपं गृहन्तीः गोपयन्त्यः रशद्धिः रोचमनैः तनूभिः स्वशरीरैः शाः दीप्र 
शुचयः शुद्धा स्चानाः रोचमाना रोचयन्त्यो या ॥९॥ 

वेष्कुटमाधवः-ताः | स्िप्रम् । एय । समाने काके । समान्यः । श्रम्लानब्थाः 
उषसः } चरन्ति | विनाश्यन्त्यः । मत् | तमः । शुक्रस्तेोभिः । शुङ्कषणौः । 
तमूभिः | दौप्यमानाः | येचमानाः ॥६॥ 
(1, :-11ए8 पट &0 0४0 ऋऋ णारतण71398्वे (नण्फछ, ४६७९ 

रठा1098 8111147, 1 8€1-83106 9811017), 
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राथ दिवो दुहितये विभातीः प्रजावन्तं यच्छतास्मासं देवीः । 
स्योनादा च॑; प्रत्बुध्य॑मानाः सुवीथ॑स्य पत॑यः स्याम ॥१०॥ 
रयिम् । दिवः । दुषटितरः । विऽमातीः 1 प्रजाऽक्तम् । यच्छत् । 

अस्मास । देवीः । स्योनाव् । आ | बः प्रतिऽबुध्य॑- 

मानाः । सुऽ्वीयैस्य । पत॑य; । स्याम् ॥१०॥ 
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तायणः- है धिव दुितरः धथोतमानस्यादित्यस्य पुिमेस्थानीयाः 

विभातीः विमात्यो विषेण भानं कुवैत्यःश्रस्मासु प्रजावन्तं रयिं पुतरायुपेतं धनं 

यस्तं दतं । र देवीः दैव्यः स्योनात् सुखात् निमित्तभूतात् बः युष्मान् प्रि" 

ुग्यमानाः प्रतिषोधथन्तो षय सषीयंस्य पतयः स्वाम । पुञ्रादिसष्ितस्य धनस्य 

पालक भेम ॥१०॥ 

वहृटमाधमः-रयिं । दिषः। दुितरः । व्युन्छन्त्यः । प्रजान्तम् । यच्छत । 

बरस्मासु । देम्यः | सुखात् स्थात् १ यूथम्. प्रतिुध्यमाना भवथः सुखहेतौ युष्मान् , 

प्रतिगोषयन्तः । शोममस्य षीयस्व घनस्य । प्रतयः | स्याम ॥१०॥ 
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। ऋ 

तदठौ डिम दुहितरो विभाशीर्पं दुष उषसो यजतः । 

वयं स्थाम य॒दसो जनेषु तद्ौश्च धत्ताम् थिवी च देवी ॥११॥ 
तत् । वः । दिवः । दुष्टित्रः। विऽपरातीः । उप॑ । रुव । उषसः । 
येतु; । वयम् । स्याम् । यदः । जने । तत् । चौ; ! च । 

धत्ताम् । पुथिवी । च । देवी ॥११॥ 

ताययाः---हे दिवो दुहितरः है उषः विभातीः बः युष्मान् तत् खत्तराधे- 

प्रथमपादेन वक्यमाणं फलं. यरकेतः यक्ष एव केतुः प्रश्चापको यस्य ता्शो- 
ऽम् उप त्वे उपेत्य अ्रवीमि । चथ षटुवदुच्यते । वयं स्सुषन्तः जनेषु अरस्मत्स- 
मानेषु मध्ये यशसः कीर्तेः श्क्नप्य वा स्वामिनः स्याम | तत् यशः थोः प्रथिषी च 

देषी धत्तां धार्यताम् ।॥११॥ 
पङ्कटमाधवः--तत् ' बः | है दिवः दुहितर, | म्युज्छन्तीः । उपब्रुवे | उषसः | 

यश्चो यस्य प्रशचापकः | मम किमित्याह षयम् । स्याम | यशस्विभः । जनेषु । तदस्मभ्यम् । 

धयादापुयिषी | च | प्रयस्छताम् ॥११॥ 
01, :- ५0 ८11-8111६48 1 10€ 07 88८11066, $€ [28६0418 01 
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भोमोऽत्रि ऋषिः । वयदय्जन्य' येषा नवम्यनुष्डु + ष्विदकताय् इस्याधारितसो 
जगत्यः, शिष्टाः षट् प्निष्टुभः । पजन्यो देवता । 

भच्छ। वद त॒चसै गीभिराभः स्तुहि पर्जन्यं नम॒सा विवास । 
कनिकरदवद्ृषभो जीरदान् रेतो दधात्योषधीषु गर्भम् ॥१॥ 

अच्छं | वद् । त॒वस॑म् । गीःऽभिः । आभि; । सतुष । पज॑नयेम् । 
नम॑सा | आ । शिवा । कनिक्रदत् । वृषभः । जीरऽदातुः । 

रेतः । दधाति | ओषधीषु गभम् ॥१॥ 
तायणुः--हे स्तोतस्तवसं बलवन्तं पर्जन्यम् श्चच्छाभिप्राप्य षदं प्राथ॑यं । 

पर्जन्यशब्दो यास्केन बहुधा निसक्तः । पञजैन्यस्ेपेरायन्तविपरीतस्य तपेयिता 
जन्यः परो जेता बा जनयिता बा प्राजेयिता वा रसानामिति । श्राभिर्मीर्भिः 
ससुतिवाग्भिः स्तुष्टि नमसः श्रन्तेन हविलेक्तणेन श्राषिवास सषेतः परिचर । यः 

पन्यो वृषभः पां विता जीरदातुः सिप्रदानः कनिक्रदत् गजेनशण्दं कुवैन्नो. 

घधीषु गर्भ ग्भ॑स्थानीयं रतः उदकं दभाति स्थापयति स॑ स्तु ॥१॥ 
येङकटमाषवेः-श्रमिवद् ! वृद्धम् । गीर्भिः | श्राभिः | सहि । पर्जन्यम् 1 

नमघाष्व। प्रिवर । शब्दं कुर्वन् । षर्षिता । चिप्रदानः। उवेकम् । दधाति, 
श्रोपधीपु । गर्म च गर्महितुं वोदकम् | १॥। 
९६६, :--0811 ०१ ध1€ 8८८0 25118798 1) ६018 ङण), ‰7818€ 01770) 
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पि वृक्षान ह॑न्तु ह॑न्ति रक्षसो विश्वं बिभाय॒ भुष॑नं महावधात् । 
इतानांगा हते वृष्णयावतो यत्पजन्यः स्त॒नयुन्हन्ति दुषछृतंः ॥९॥ 
वि । वृक्षान् । हन्ति । उत । हन्ति । रक्षसः । विदेवम् । ब्रिभाय् । 

सुवनम् । महाऽ्॑घात् । उत । अनाशाः । ईषत 1 वुष्ण्यऽपतः । 
यत् । पर्जन्यः । स्तनयन् । हन्ति । दुःऽकृतः ॥२।॥ 

साययाः--धयै मंत्रो निरुक्ते स्पष्टं व्याख्यातः । तदेवात्र लिख्यते । 
विहन्ति पर्ानिव्टन्ति च रकापि सवाणि चास्माद् भूतानि बिभ्यति म्टावधात् 
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मष्ठान् यस्य बधः । श्रप्यनपराधो भीतः पलायते वषकभ वतो यरपेन्यः 
स्वनयनहन्ति दुष्कृतः पापकृतं एति ॥२। 

्कुटमाधवः--विहन्ति | शृत्तान् । विहन्ति । च । रक्लोसि । सवायि चास्मात् | 
भूतानि । भिम्यति } महाकधात् । महान्. हयस्य बधः } श्रपि । श्रनपराधः | भीतः। 
पलायते। षष॑कम॑वतः । यत् | परजन्यः | स्तनयन्. । दन्ति । दुष्डृतः पापकृतः 

दति यास्कः ॥२॥ 
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रथीव कशया अभिष्िषन्नाषिदेतार््णुते वर््या+अह । 
दृरल्सिहस्यं स्तनथा उदीरते यत्पलन्य॑ः कृणुते वर्ष्य १ मभ; ॥३२॥ 

रयीऽव । करा ! अरान् 1 अभिक्षिपन् । भाविः । दूतान् । कृणुते । [ षि [न 

म्यीन् | अहं । दुरात् । शिहस्यं । स्तन्थाः । उत्. । दरते । 
यत् । पर्जन्यः.। कृणुते । वृष्यम् | नभः ॥३॥ 

` सायरुः--रथीष रथस्वामीवे । स यथा कशया श्रश्वानभि्तिपन् वृतान् 
भटानाविष्करोति तददसौ पजैन्योपि कशयाश्वानभिरतिपन्नभिप्रेरयन् बष्यौन् 
वषेकान् दूतान् दूतवदु वृष्िरकान्मेषान् मरतो वा श्रानिः करते प्रकटयति । 
रहति पूरणः । प्रं सति रिष्य | सहतेर्हिसते नां शब्दकर्मणः सि्शब्च्; । 
श्रषषेणोनाभिभविवुः। शब्दयितुव मेघस्य स्तनथा गजंनशग्धाः दूरात् उत् ते 
उद्रच्छन्ति। कदा । यत् यद् पजन्यो नभोऽन्तरिचं वर्ष्य ब्पेपितं $शते करोति 
तद् ॥२३॥ 

मेकृटमाभवः--खारयिरिव | कशया | श्रन् । श्रधिचतिपन् । श्राविष्छृशते | 
वैधनिमित्तान् । मपमभरतीन् । त्रष्याशचये । दूरादेव । ति्सघ्शस्य मेधस्य । 
शब्दाः । उद्गच्छन्ति । यदा । पज॑न्यः ] करोति } वष॑रषितुम् | श्राकाशम् ॥२॥ 
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भ्र घाता वान्ति पतयन्ति धिधुत् उदषधीनिष्ैते पिन्व॑ते खैः । 
हरा विश्वस्मै भुव॑नाय जायते यत्पयः पृथिवीं रेतसाव॑ति ॥४।॥ 
प्र | वाता; | वान्ति । पत्थन्ति | विऽ्युत॑; । उत् । ओषधी; । जिते | 

पिन्व॑ते । स { रिति स्मः । इर । विग्र । भुव॑नाय ¦ जायते ।, 
यत् । पर्जन्यः । पुिवीम् । रेत॑सा । अव॑ति ॥४॥ 

सायणः प्र वान्ति बातो व्रृष्टय्थं पतयन्ति गच्छन्ति समन्तात्सं॑चरन्ति 
विद्युतः श्रोषधीः श्रोषधयः उत् ५ जिते उद्रच्छन्ति प्रवधंन्ते स्वरन्तरिक्षे पिन्वते 
तरति दरा भूमिविश्वस्मे सवस्मै 4 सव॑जगद्धिताय जायते समर्था 
भवति । कदैवमिति। यत्. यदा पजंन्यो देषः पुथिनींरेतखा उदकेन श्रवति 
रक्षति श्रमिगच्छति वा तदैवं भवति ॥४॥ 

वेङकटमाधवः प्रवान्ति | वाताः | बिध्ुतश्च । पतन्ति । श्रोषध्यभ्र । उद्- 
गच्छन्ति । सवे च । स्वरसं सपन्ति , शर्तं च । षिश्वस्मै | वनाय । जायते । यदा 
पजैन्यः । पथिवीम् । उदकेन रपति ।॥(४५॥ 
६४, -{1€ 11108 910, {16 11807148 19, ५1९ 181४5 8117 प, 
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य्य व्रते प्॑यिषी नंनमीति यख त्ते हफवञ्ज्यीति । 
यस्य॑ त्रत भष॑धीर्विग्रूपाः स न॑! पर्जन्य महि शम यच्छ ॥५ 

यस्य॑ । व्रते । पृथिवौ । नैन॑मीति । यस्यं 1 व्रते । शफऽवत् । 
जर्भुरीति । यस्य॑ ! त्ते । भोषधीः । विश्वऽरूपा; । सः। 

नः । पर्जन्यः | महि । शभ । यच्छ ॥५॥ 

सायरुः-यस्य पञन्यस्य व्रते कर्म॑शि पथिषी नंनमीति श्यत्य्थं नमि 
सर्वेषामधो भवति । यस्य प्रते शफवत् पादोपेततं (शफवत् शफवत्या ?) गवादिकं 
जभति भियते पूर्यते गच्छतीति वा । यस्य तरते कमणि श्रोषधीरोषध्यो विश्वरूपा 
नानारूपा भवन्ति ष्टे पर्जन्य स मद्सत्व॑ नोऽस्मभ्यं मि शम महुस्सुखं यच्छ 

प्रयच्छ ॥५।॥। 

ेककुटमाधकवः--यस्य } फर्मरि | पृथिवी । श्रव्न्तमाद्रीभूता नमति | यस्व 
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कमणि ¦ एफयत् पश्मादि । पुष्टं मवति । यस्य ] नते । श्रोषध्यः । विश्वरूपा जायम्ते | 

स त्वम् | मः | पर्जन्यः | मत् । मुखं । प्रय ॥५।। 
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दिवो ने वृषं देतो रीं प्र पिन्वत शष्णो अश्वस्य धारः । 
अुरवडितेन॑सतनयितगुनेश्यपो निंणिथन्तघुरः पिता न॑ः ॥६॥ 

दिवः । नः । वृष्टिम् । मरतः । ररीष्वम् । प्र । पिन्वत । वृष्णः; । 
अद्वस्य । धास॑ः | अर्वाङ् । एतेन । स्तनयित्ुना । आ । 
इष्टि । अपः । निऽपिभ्चन् । अरः । पिता । नः ॥६॥ 

सायकुः-है मस्सः युयं दिवोऽन्तरि्सकाशात् नोऽस्मदर्थं इषि 
ररीघवं दृश ~ पृष्णः वषंकष्य शयश्वत्य व्यापकस्य मेधस्य संबन्धिन्यो धाराः 
एदकधाराः पर पिन्वत प्रक्रत । ह पजेन्य त्वमेतेन स्तनभितनुना गजता मेधेन सह 
धरवार श्रस्मादभि युखया एर श्रागच्छ । किं कुवेन् । प्नपः अम्भांसि निपिश्वत 
त देषः श्रयुरः उदकानां निरसिप्तापि सन् नोऽस्माकं पिता पालकश्च ॥६॥ 

वङकटमाधषः-- दवः । नः । एृष्टिम् { मस्त | प्रयच्छत । प्रप्यायत । प्रतु; | 
भश्वष्य पञम्यस्य । धाराः | श्रवो । एतेन । स्तनयित्लुना | श्रपः । निपिश्चन् | 
प्राशः । पालयिता | श्रस्माकम् ॥६॥ 
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भामि नदे स्त॒नय॒॒गर्भमा धां उवृन्वता परि कीया स्थैन। 
हति ष क्षं विषितं न्यं समा भ॑वन्तूदनो निपादाः ॥७] 
अभि | वेन्द॒ । सतुनयं । गर्भम् । आ । धाः । उदन्ऽवरता। परि । दीय्। 

रेन । दृतिम् । धु । कपु । विऽसितम् । न्य॑न्चम् । समा; । 
भवन्तु । उत्ऽवतः । निऽपरादाः ॥७) 
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सासयुः-- प्रमि भूम्यभिसुखं कन्द शब्दय | सदेव पुनरुच्यते दाद्यौय । 
स्तभय गजं । गर्भे रभंस्थानीयसुदकमोषधीषु श्ना धाः ्ापेहि । सदर्थं मुदन्वता 
उ्दकवता रथेन परिदीय परितो गच्छ । एति टतिषदुदकधारकं मेधं विषितं 
विशेषेण सितं बद्धं न्यञ्चं म्यक श्रधोयुखं सु सुष्ट्रं क्षं चाक बृष्टय्थप् | 
यद्वा । पिषितं बिमुक्तबन्धनमेवं कषं । एषं कृते उद्रतः ऊर्व॑वन्त उश्रतभवेशः 
निपादाः स्यरभूतपदाः निषृष्टपादा वा निम्नोज्नतप्रदेशाः समा; एकस्था भवन्वु | 
रषकपूणौ भवन्त्वित्यथैः ।\५| 

वेहकुटमापधरषः--श्रसिक्रन्द । स्तनितशबग्दं च कुड । श्रोषधीनां गर्भ॑म् ! द्यायेहि | 
परितो गस्छु उदकथता ] रथेन । एतिषटशं मेषम् । सुष्टु । कधं । विषितास्वम् | 
नीचीनमुखम् । समाः । भवन्तु । उर्केमौच्छिताः । निम्नाश्च देशाः ॥५॥ 
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महान्तं फोशसुव॑चा नि पिं स्यन्बन्तां कुल्या विषिताः पुरस्तात्। 
धृतेन धावापूथिवी यन्धि सुप्रपाणे भवत्वष्न्याभ्यः ॥ ८॥ 

महान्तम् । फोशम् । उत्} अव । नि। हिष्च । स्यन्दन्ताम् । कुल्याः । 
विऽसिताः 1 पुरस्तात । पूतेन । चारवष्थिवौ इतिं । वि । उन्धि । 

सुऽग्रपानम् | मवतु । अप्याः || ८) 
साषणुः--है पजन्य स्वं महान्तं श्षद्धं कोशं कोरास्थातीयं मेधंयुत् चच 

ठथुगच्छं उदूगमय वा । तथा कृत्वा निषिश्च तीचैः सारय । इलया नश्चो विषिता 

विष्यूला; सत्यः स्यन्दन्ताम् प्रवहन्तु पुरस्तात् पूवोभिमुखम् । प्रायेण नथः प्रास्यः 
स्यन्दन्ते । धृतेन उदकेन दयावापुयिमी पिव च एथिवीं च वि उन्धिक्लेदयन्त्य- 
धिकम् श्रच्न्याभ्यः गोभ्यः सुप्पासं सुष्टु प्रकर्षेण पातन्ययुषकं भवतु |= 

धेङ्कटमाधषः--मशन्तम् | मेषम् । उरि उस्तितपुदकं च पृथिव्या निषिश्च| 
सयन्दन्ताम् | कुया; ] विमुक्ताः । पुरस्तात्) उदकेन । धावापूथिवी | विषिधं 

क्लेदये } सुप्रपाणाम् । मवदरु | गोभ्यः 1 
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यत्व॑जन्यु कफनिक्रषतस्तनयन्देतिं द्ष्छृत॑ः । 
प्रतीदं धिदवं मोदने यत्किं चं पृथिव्यामधि ॥९॥ 

यत् । पर्जन्य | कनिक्रदत् । स्त॒नय॑न् । हसि । दुक्त; । प्रतिं | 
हदम् । विश्वम् । मोदते । यत् । कम । च । पृथिव्याम् । अधिं ॥९॥ 

शि + 

सायदाः- पर्मन्य यत् यदा त्वे कनिकदत् श्यत्य्थ॑ शच्दयन् स्तनयन् 
दुष्ृतः पापरतो मेषान् सि विष्ारयसि तदानीमिदं विश्वं जगत् प्रति मोदते | 
विश्वं विशष्यते | यिच पृथिग्यामधि भूम्यामधिष्डठितं यण््चराचरारमकं पदि 
विश्वं मोदते ष्यति । पृष्टः सवैजगत्प्रीतिकारणत्वं प्रसिद्धम् ।६॥ 

वेङटमाधवः--पदा । पजैन्यः । शब्दं कुर्वन् । स्तनयंश्च । एसि । रकताधि |] 
मोदते तदा । एनम् | विश्वम् | यत् । किम् । चित् । पथिभ्याम् । श्रधिवसति ॥६॥ 
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भव्पीदंमुवु पू गभायाक्र्न्वान्यर्येतवा ३ । 
अजीजन् ओर्षधीभेोर्जनाय कमुत प्रजाभ्ये।ऽषिदो मनीषाम् ॥१०॥ 

भर्धीः। रपम । उत् । ऊँ इतिं । घ । गृमाय। भवः । धन्वानि । अतिऽपतौ | 
ॐ इतिं । अजीजनः । ओषधीः । भोजनाय | कम् । उत्त । 

्रऽजाम्यः । अविद; । मनीषाम् ॥१०॥ 

पायु :-इ्यमतिषृष्टिविमोचनी । षै पजेन्य त्वमी: धृष्टवानसि 
धषम॒त् उ षू ग्रभाय उक्कृष्टं सु सुष्ठु गृभाय गृष्ाण परिहरेत्यथे; । धन्धानि 
निरुदकप्रदेशान् श्रकः जलवतः कृतवानसि । किमर्थम् श्रव्येतना उ श्चति क्रम्य 
गन्तुम् । श्रोषधीरतीजनेः उदपाद्यः किमर्थम् । भोजनाय धन्नाय भोगाय वा| 
फमत्ययं शिशिरं ओीवनाय कमितिवत्पादपूरणः। उत श्चपि च प्रजाभ्यः 
सकाशात् मनीषां स्तुतिमबिदः प्राप्रवा्सि ॥१०) 

क्कटमापः-शरवषीः। वर्षम् । सुष्ठु | च । उद्पीतमानवि | तथा 
निरुवकानपि देशान् ¡ करोति । गन्दुम् | तथौपधीश्च । भोजनाय । श्रजीजनः; । उत । 
प्रजान्वः । प्रहाम् । श्रलम्भयः | ११) 
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भारद्वाज श्चषिः । गायत्री छ्रुन्दः । पूषा देवता | 

सं पूषन्िदुषां नय॒ यो भ्जसानुशासंति । य ण्येदमिति परवत् ॥१॥ 
सम् । पुषुन् । ब्िटुषा । नय॒ । यः । अर्ता । अनुऽशासंति । 

यः । एव । शद् । इति । प्रष॑त् ॥१॥ 
सायरुः- है पूषन् पोषकदेव॒ शिदुष् जानता तेन जनेन स॑ नय 

्रस्मान्संगमय । यो षिद्धान् श्रञ्जखा श्छजुमार्गेण श्रनुशासति श्नुशास्ि । 
नष्ट्रव्यभप्त्युपायसुपदिशति । यश्वेवं पवमिदं नष्टं म वधीय धनमिति तवत् 
ब्रवीति नष्टं धनं दशयति त्यथः । तेन विदुेत्यन्वयः ॥१॥ 

वेकटमाधषः-रै पूषन् । सक्नयास्मान् । विदुषा । यो विद्वान्. श्ररमाकं नेष्ट 
धनम् । श्रज्ञघा । श्नुशासिति । यः | एषम् । वमर । इति] नेष्टं अपीति ॥६॥ 

२८६. ा.€६५ ५३, 20887, 0 8 फ18€ 0081 100 80811 9५181008 सथ 
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समुं पूष्णा ॑मेमहि यो गृह अथिशास॑ति । दम एवेतिं च ब्रव॑त् ॥२॥ 

सम् । ऊं इतिं । पूष्णा । गमेमहि । यः । गृहान्. । भभिऽरासंति । 

मे ] एव । एति च । त्वत् ॥२॥ 

सायरु- ष्णा श्चनुगरृ्टीता षयं सं गमेमहि तैन अनेन स॑गच्छेमष्टि यो 

जनो गान् येषु गृष्वरस्मदीया नष्टा पशवस्तिष्ठन्ति तान् गृहान् श्रपि श।सति 

रभिशास्ति श्राभिश्ुख्येन बोधयति । यश्चेमे त्वषीया नष्टाः परशाबणएव पं 

तिष्ठन्सीति च ब्रवत् ब्रुयात् ॥२॥ 
तेकटमाधकः--पृष्णा प्रणिता } तेन क्ौच्छेमहि यो मशनं गवाम् । शशाप 

्वोररखभूतानि । श्रमिशास्ति। मे गावः 1 एव॑ च हतम् । एति । च । रवीति ॥२९॥ 
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पृषणश्क्ं न रिष्यति न कोशोऽव पधते । नो भस्य व्यथते पविः॥३॥ 
ष्णः । चुक्रम् । न । रिष्यति । न । फोर; । अरव । पृद्ते | 

नो इति । भस्य । भ्य॒थृते { एविः ॥[३॥ 
तावरः--पूष्यः पोषकस्य देवस्य चक्रमायुधं न रिष्यति न यिनष्यति 

शरस्य चक्रस्य कोशश्च न श्रय पथमे न हीयते | श्रष्थ पविः धाराच नो मैवं व्यधः 
छुरटी भवति । तेन चक्रेण षोरान्षुत्वास्मदीयं धनं प्रकाशयति भाषः ।६॥ 

वेकटपाषवः--ष्णः । श्रायुधम् । न रिष्यति, न न्यूनं भषति । न च्य 
कोषः । पतति । भापि । धारा । शरस्य । व्यथते ॥१॥ 

ए९४.--ए$20'8 11९६ 13 101 070 ला, 18 002 १०९६ 7०१ 81] ; 1४5 ४}; 
15 110 8118 ६८९7९4, 

| 

यो स्मै हविषािध्त ते पषापिं मृष्यते । प्रथमो विन्दते षसुं ४४। 
मः । असत | हविषा । अर्विधत् । न ! तम् । पूषा । भरि | 

मृष्यते । प्रथमः । विन्दते । मदं ॥४॥ 
पायरु -यो यजमानः श्वस पृष्णे हनिभा चशूयुरोशाशादिा श्रषिध 

परिचरति तं यजमानं पूषा न श्रपि मृष्यते। श्चपि शब् ईषदर्थे । न हिनस्ति 
स चं प्रथमो मुख्यः सम् भयु धनं विन्दते लभते ॥४॥ 

म्कटमाभषः--यः । पूष्णे | शतिषा उपचरणं करोति | न । तेम् । पूषा 
शपि । इष्यति स्वेन दतघनेमादश्र दृटा स्वयतेव।म्यपूयति । स सर्षस्मासप्रागेव । लभते 
धनम् ॥५॥ 
१०९४. :- 4.7 {016 ३९९९8 {8 ©०व ऋध धा करन्ति १, एषा प्र 

710 0९ णकः कधा [पा ¦ € 80811 &८८ ९६ 7४, 
श्येनी चानयािषये 

पूषा गा अभवत् नः पूषा र्त्वपैतः । पूषा चां सनोतु नः ॥५॥ 
पूषा । गाः। अदु । एतु । न॒ः । पूषा । रतु । अर्वतः | पुषा । 

वाजम् । सुनोतु । नः ॥५॥ 
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सायर :-पूष्ा पोषको देवः नोऽस्मदीया गाः श्रनयेतु रक्षणाथेमयु- 
गच्छतु । स च पूषा श्रवेतः भरश्वान्नचठ चोरेभ्यः | तथा वाजमन्ने च नोऽस्मभ्यं 
पूषा सनोदु प्रयच्छतु ॥५॥। 

िङकुटमाक--(निगदरिद)-- 
2९६ :--7/7६४ 1581 ९0 शर ध्टिए छपरा ८५६६1९) 08 एप्प 70४६६८८ छप 

108६8, 102$ 20580 &1*€ ५5 004, 
री र 

पूषन्नमु प्र गा दह यज॑मानस्य सुन्व॒तः । भस्माकं स्तुवतामुत ॥६॥ 

षन् । अल । प्र | गाः । इहि । यजमानस्य । सुन्वः । 

असमारकम् ¦ स्तुवृताम् । उत ॥६॥ 
सायण :-हे पूषन् सुन्वतः सोमाभिषवे कृवं्तो यजमानस्य गा; पशून् 

शरस प्र दि रणार्थसतुग॑च्छं । उत श्चपि च स्वतां स्वद्िषयं स्तो कुवेताम- 

स्माकं गाश्चानुगच्छ ।।६॥। 

तेकुटमाधवः--षन् । श्रनुप्यच्छ । पश्र । सुन्वतः । यजमानल्य रक्षाथम्। 

श्रपि च । श्रस्माकम् 1 सुन्वताम् ॥६॥ 

१६६, :-0 एड, &० एटि € व््ट ग धी 0181110९, प्]10 {०५८४ 
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भादिनेशन्सार्क सन्मां सं शारि केवटे । अथारि्टाभिरा ग॑हि ॥५) 

माकिः । न्त् । मावीम् । सित् । माकींम् । सम् । दादि । 

केषटे | भथ । अष्टाभिः । आ । गहि ॥५॥ 

सायर, पूषन् श्रस्मवीथं गोधनं चाक्षिः मरत् मां मस्य । माकि 

सौकीमित्येवौ परिषेधमात्रे वरदेन । माकीं रिषत् सा भ्याधादिमिष्दिस्यसाम् 

माकीं माच केव करूपे सं शारि १५७०७. कूपपातेनापि हिंसितं मा भवतु 
श्रथ एवं सति श्ररि्टामिरष्ि भिः सष्॒श्रा रहि सीर्य॑काल 

छ्ागच्छ अ 

वेकृटमा्वः- मा काचित् । नश्य गोः । मा च काश्चन परक: \ हिनस्तु | 

माच काश्चित् चोरः] केवट ति रूपनाम तत्न } सशरं करोह । तया ईत्वा । 

श्ररिशसिस्ताभिः । सायम् | श्रागच्छ ॥५॥ 
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ॐ ् {= दुण्वर्न्त पूषणं वयमियमर्नष्टवेदसम् । इंशानं राय ईमहे ॥८॥ 
शृण्वतम् । पुषर्णम् । वयम् । इम् । अन्टऽबेदसम् । ईशानम् । 

रायः । ईमहे ॥८॥ 
सायखः- अस्मस्स्तोत्राणि श्ष्ठन्तम् इर्य दारिद्रथस्य प्रेरकमनष्ट- 

वेदसमविनष्टधनमीशानं सवस्येश्वरमेवंविधं पूषणं देवं रायः धनानि इमहे 
याचामहे (नी , 

वेङ्कटमाधवः--श्रख्वन्तम् । पूषणम् ¡ वयम् । प्ररकम् । श्नष्टवनम् । 
ईशानम् । धनम् । याचामहे ॥८॥ 

८९६. -त527 7९8४5 ए5 : ६0€7<{07€, 00 € ८811 पष्ठ 97, ६६९ 
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पूषन्तव तरते वयं न रिष्येम कदा चन । स्तोतारस्त इह स्म॑सि ॥९॥ 

पूषन् ! त्वं } व्रते} वयम् | न । रिष्येम । कद। ! चन । 
स्तोतारः । ते । इह । स्मसि ॥९॥ 

तायसुः--ह पूषन् पोषक तव त्वदीये ब्रते कर्मणि वतेमाना वयं कदाचन 
कदाचिदपि न रिव्येम दहंसिता न भवेम । तादृशाश्च क्यमिद अस्मिन्कमंणि 
ते तव स्तेतारः स्मसि स्मः भवामः 11६ 

वेद्टमाधवः-पषन् । तव । कमणि [ वयम् | न । न्यूनीमूता भवेम धन- 
विनाशाद् ¦ स्वोदःर्डः ' जव -वुय॒म् | इह निवस्से-खसम् । भवामः |६।) 

ए <: ८, एत540, 1151716 15 ८०८ 1270 अर्धा ०0 ट्ण : ३६€ ट 

26 ¢&€ पप्र फ050910€ ८5. 

परि पृषा प॒रस्तादस्तं दधातु दाक्षिंणम् । पुनन नष्टमाजतु ॥१०॥ 

परं । पूषा } प्रस्तत् । हस्तम् । दघातु । दक्षिणम् । पर्न । 
नः । नष्टम् । आं । अजत ॥१०॥ 

जिः अथक १4 
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तायणः--पूषा पोषको देवः परस्तात् पररिमन्वेगे सुसं चारादन्यसिमिन् 
चोरव्याघादिभिरषिते वेरो गच्छतो गोधनस्य निवारणाय स्वकीय स्तं परि 
दधा परिधानं निवारक करोतु ¡ नोऽस्मधीयं नष्टं च गोधन पुनराअतु 
स्रागच्छतु ।॥१०॥ 

ेशुटमाधवः--गवं गच्छन्तीनामग्रतः । पूषा । दक्तिणम् | हस्तम् । परि 

दधातु यथा न ताश््चोर ययः । नष्टमपि । श्रस्मान् ] पुनरपि प्रेरयद ॥१०॥ 

२८४ :--}( ९४ 87 8६८ल]1 ०८४ 118 ए प्राते वि 8्वि ऋतव : 8100 
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वसिष्ठ ऋ्रुषिः | त्रिषुप् छन्दः । श्राप देवता । 

समुद्रज्येष्ठाः सलिकस्य मध्यौत्पुनाना यन्त्यनिंविरामानाः । 
हन्द्रो या वज्री ध्रैषभो रयद ता अपो देवीरिह मामवन्तु ॥१॥ 

समुद्रऽभ्यष्ठाः । सलिलस्य । मध्यात् । पुनाना । य॒न्ति । अनिंऽ- 

विरामानाः । ह्रः । याः । वशर । वृषुभः । र्राद । ताः । 
आप॑ः } देवीः | इह । माम् । अवन्तु ॥१॥ 

तायराः--समुदरषयष्ठाः समुदरोऽणैवो श्येष्ठः प्रशस्यतमो यासामपां 

ताः । सलिलस्य । ्न्तरिक्नामैतत् । चन्तरिषस्य मध्यात् माध्यमिकपत् 

स्थानात् यन्ति गच्छन्ति ] कीदृश्यः । पुनाना विश्वं शोधयन्त्यः श्रनिविशमामौः 

सर्वदा गच्छन्त्यः । वज्री वशत् वृषभो कामानां वर्षितेन्रो याः निरा 

श्रपः रसद लिखति देवीकज्यस्ता श्राप इ्ास्मिन्मदेग स्थितं मामवन्तु रचन्तु 

धमिगनच्छन्तु वा ॥१।) 

े्ुटमाधवः--समुद्रपरथमाः । श्रन्तरिचस्य । मध्यात् । शोषयन्द्यः | गच्छन्ति) 

श्रनिविशमानाः । इद्धः । या श्रापः। बश्री | वर्षिता 1 व्यकिखद् वञ्रणा भित्वा 

निरयमयत् । ता; 1 श्रापः । देवीः । ६६ 1 माम् । रब्न्त॒ ॥१॥ 

६४, :- प ६1९ 0८८8 8६ धल 1९8 11 076 {707 ॥1€ 11108 
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पानण्यन्करकन्तत 
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या आं दिव्या उत वा सरवन्ति खनित्रिमा उत वा याः स्वयंजाः । 

समुद्राथौ याः चुच॑यः पावकास्ता आयं देवीरिह मामवन्तु ॥२॥ 

याः | आपः । दिव्याः । उत । वा ¦ खव॑न्ति । खनित्रिमा : | उत । वा | 

याः । स्वयंऽजाः । समृद्रऽ्॑यौः । या; । चयः । पावकाः । 

ता; । आर्षः । देवीः । इह । माम् । अवन्तु ॥२॥ 
श ५ 

सायणः-- याः श्रापः दिन्याः अन्तरिक्ञभवाः सन्ति| उतवा च्मपि च 

या श्राप: नघयादिगताः सत्यः खवन्ति गच्छन्ति याश्च खनित्रिमाः ख्नमेन 

निवृच्ताः। उत वा अपि चयाः स्वयंजाः स्वयमेव प्रादुभेवन्त्यः समुद्र एवार्थो 

गन्तव्यो यासां ताः समुद्राः शुचयो दीप्चियुक्ताः पावकाः शोध यिज्यश्च भवन्ति 

ता श्रापो मामवन्त्विति ॥२॥ 

वेकुटमाधवः--याः । श्रापः । श्रन्तरिच्याः । याश्च ततः | छषवन्ति ! 

खनिन्निमाः कृष्याः) उत । वा । यास्तु । श्रयक्ाज्जाता निम्नेषु देशेषु । समुद्रो 

गन्तव्यो यासां समुद्राथौ नादेरयो । ज्वलन्त्यः । शोधयिभ्यः ॥२) 
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याला राज्ञा वर॑णो याति मध्यै सत्यानृते अवपर्य॒ जनानाम् । 
मधुश्चुतः शुचयो याः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥३॥ 

यासाम् । राज । वरणः । याति । मव्य । सुत्यानुते इतिं ! अवपन् । 
जनानाम् । मधुदलुत॑ः । छच॑यः । याः । पावकाः । ताः । आपः । 

देवीः । इह । माम् । अवन्तु ॥२॥ 

तायकः--वखुणो यासामपां राजा स्वामी मध्ये मध्यमलोक याति 

गच्छति । किं कुर्वन् । जनानां प्रजानां सत्याचे सत्यं च श्रनर्तं च श्रवपश्यन् 

जानन् इत्यर्थः । याः श्मापः मधुश्चुतः रसं क्रन्त्यः शुचयो दीप्नियुक्ताः पावकाः 

शोधयिन्यः ता श्रापो देव्यो मां रकन्तिति ॥२॥ 
{९६.---77 € 7०05६ ग धल 2068 सश ए8 76 108 एना पप्पी 

२१1 {215६100 © € ; 0 50 एए 275 0118108, त्०एएणई 

670६-2 ई़ ४0६5 त110€ कड्घ्ला 70६८६ 0९, 



शरामाभ्यतमरहः १८१ 

यासु रज्ञा वरुणो यासु सोमो विश्वै देवा यास मर्दन्ति | 
वेदवानरो यास्व॒प्निः भरविष्स्ता आपे देपरीरिह मावन्तु ५४॥ 

यासु । राजं । बर॑णः । यासं । सोम॑ः । विद । देवाः 1 याघं । ऊर्जम् । 
मदन्ति | वैश्रानरः | यादं । अमनिः | प्रविष्टः ताः | आर्षः । 

देवी; । इह । माम् । अवन्तु ॥४॥ 
तायणुः--श्चपां राजा वरुणो ा्ष्ु वैते । सः कः | सोमः यास्वप्सु 

वतैते । यास्वप्सु स्थिताः विश्वे सँ देवा ऊर्जमन्तं मदन्ति । वैश्वानरः श्ग्नियाशु 
प्रविष्टः ता श्रापो देव्य इद स्थितं मामवन्तु ।॥४॥ 

वेङटमाधवः--यायु । राजा । वर्णः । यापु च। सोमः| विश्व एषच। 
देवाः स्थिताः । यापु | ऊर्ज॑म् । प्रतिमाधन्ति । वैश्वानरः । यासु | श्रन्निः। 

प्रविष्टः ॥*४॥ 
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वसिष्ठ श्रुषिः । त्रिष्टुप् छन्दः | श्रश्वितौ देषते । 

अप॒ स्वसुरुषसो नग्जिहीते रिणक्ति कुष्णीरसुषाय पन्थाम् । 
अश्वामथा गोम॑घा वां हृवेम दिवा न्नं शर॑मस्मधुयोतम् ।१॥ 
अप॑ । स्वसः । उषसः । नक् | जिष्ीति । रिणक्ति । कष्णीः । अरुषाय । 

पन्थाम् । अ्ऽपधा । गोऽगरधा । वाम् । हवम् 1 दिवां । नक्त॑म् । 
राईम् । अस्मत् । युयोतम् ॥१॥ 

तायशः-- ससु; सवद्टस्थानीयाया उषसः सकाशान्नम्नक्तं रात्रिरप जिहीते 

शपगच्छति । तस्या श्रवकाशं वच्वा स्वयमपगतेत्यथैः । “वसा स्वल ज्यायस्मै 

योनिमारेक्ः (ट, 1-124-8) इत्युक्तम् । शष्णी, कृष्णवणौ रात्रिरदषायारोच- 
मानायाहे सूयौय वा पन्थां पन्थानं माग रिणक्ति रेचयति । यस्मादेवं तरमा- 

शुवयोरागमनसमयत्वात् हे श्रश्वामधाश्वधनौ ष गोमा गोधनौ । ऽभयोः 

प्दातारानित्यर्थः । ईदशौ षां युवां वेम स्तुमः । ् ाहयामः। विवा न्तं सवेदा 

शरं हिसकमरमदस्मत्तो युयोतम् प्रथककरतम् ॥१॥ 
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वेङ्कुटमाधवः--स्वसुः । उषस श्रागमनाय । नन् नमिति रात्रिमाहसा। 

श्रवगच्ड्धति । “दशदरतसा सुरती श्वेत्यागात् ।”* इस्युक्तम् । रेचयति । पन्थानम् । 

रानिः । अ्रारेचमानायादित्याय । श्रस्मिन् काले वयमश्वघनो † गोधन † वाम् । 
इवेम | दिवा । नक्तं च । श्रस्मत्तः । हिंसकम् । पुथक् कुरुतम् ॥१॥ 
(1. :- {€ 180६ दट्प््टती {707 चल 3) दा 58धटा; (0 123 ध्द्र 
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इषायातं दाशुषे मत्यौय रथेन वाम्॑दिना वह॑न्ता । 
य॒युतमस्मदनिराममीवां दिवानक्तं माध्वी चासींथां नः ॥२॥ 

उपऽआयातम् । दाद्युष । सरत्यौय । रथेन | वामम् । अशिना । 
वहन्ता । य॒युतम् । अस्मत् । अनिराम् । अभीवाम् । दिवां 1 

नक्तम् । माध्वी इति । त्रासीथाम् । नः ॥२॥ 

सायर॒ः--हे श्रश्िनौ युवामुपायातम् उपागच्छतमस्मदाह्वानं प्रति । 
किमर्थम् । दाशुषे हविषां दात्रे यजमानाय । तद्थं रथेन बामं वननीयं धनं 
वहन्ता वहन्तौ । श्रस्मदस्मत्तो युयुतं प्रथक् ऊुरतम् । किम् । श्रनिराम् । इरान्नम्। 
कतदभाववदारिद्र थमित्य्थः । श्रमीवाम् रोगं च| हे माध्वी मधुमन्ती युवां 
नोऽस्मान् दिवा नस्तं सवेदा चासीथां रत्ततम् ।२॥ 

वेङटमाघवः--उपगच्छतम् । दाशुषे # यजमानाय } रथेन ¦! धनम् | 
श्रशिविनौः | वदन्तौ । पथक् कुरखतम् । श्रस्मत्तः । श्रनिरामनतिप्राणनकमीश्वासकारिण्य- 
शक्तिरनिरा । श्रमीवा च रोगविशेष श्रौदरः। दिवा नक्तं च । है वसुमन्तो! 
श्रस्मान् । र्तम्. ।॥२॥ 
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आ वां र्थम॒मवस्यां शयुष्टौ सुप्रायवो वृष॑णो वर्तयन्तु । 
स्यूर्मगभसितिमृतयुग्भिरवेराश्चिना वसुमन्तं वहेथाम् ॥३॥ 
भा । वाम् | र्थम् | अनृमस्याम् | विऽ॑षटौ । सुम्न्ऽव॑ः । 
एषणः | वतेयन्तु  स्यूमगभर्ितिम् | करतयुक्ऽभिः | ग्यैः | 

आ । अचिना । वसुमन्तम् } वहेथाम् ॥३॥ 
सायशुः-- श्रवमस्यामासन्नायां ब्युषठौ व्युरुहन उषसि वां युवयो रथं 

स्नायवः सुखेन योजयन्तोऽश्वा इषणो वषेका युवाभावतेयन्तु । स्यूमगमस्त 
सुखरशिमं स्युतर शमि वशुमन्त प्रदेयधनयुक्तं स्थं टे श्रश्िनारिविनाषृतयुग्मिर्दक- 
युकतैरश्वेरद्क्रदैरश्वेरावरैथाम् ॥३॥ 

वेशुटमापश्ः--श्ावतंयन्तु । वाम् | रथम् } श्रवमध्याम्। उषसि श्रषमाथ- 
तनी । सुलभिच्छन्तः पुमांस श्रूलिजः । श्रनुस्यूतरशमम् । यञर्योगिभिः | श्रशषै; । 
छ्नावहेथाम् । श्रवन | बदचुमन्तं र्थम् ॥|३॥ 
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यो वां रथो दपती मसिति षोरहा त्रिषन्धुरे वसुरमो उच्यामा। 
भा न॑ श्ना न।सत्योपं॑यातमाभे यद्व विश्वप्स्न्यो भिगांति ॥४। 
यः । वाम् । रथः । नृऽती इति नृऽपती । ' असति ! वोट्हा । त्रि 

वन्धुरः । वहुंऽमान् ।उस्तऽयामा। आ । नः । एना । नासा । उप॑ । 
यातम् । अभि | यत् । वाम् { विश्ठऽप्स्यः' । जिगाति ॥४॥ 
सायरुः--है सृपती नृणां यजमानानां पालकावर्विनौ बां युवयो्यो रथो 

वोढा युवयो बष्टकोऽप्ति सवेदा संनिष्टितो वतेते। की्शोऽसो । त्रियन्धुरः 
सारथ्यधिष्ठानस्थानघ्रयोपेतो वसुमान् धनवायश्चयामोसखै दिवसं प्रति गन्ता । 

एना एतेन रथेन है नाष्व्यारिवनी नोऽस्मानुपायातभ् । यदर्थो यश्व रथो वां 
विश्वष्ल्यो व्याप्ररूपोऽभि जिगाति श्रभिगच्छति | अथवा । यथरमाद्विश्वप्ट्यो 
वसिष्ठो वां जिगाति स्तौति छत उपायातम् ॥४॥ 

ेक्कटमाषवः--यः | वाम् । रथः] वरपती । मवन्ति । पोहा 1 बन्धुर । 

फलकासंषाटस्मिगन्धुरः । पयुमान् । उस्छरणशीलगमनः । तेनानेन । भ्रस्मान् । 
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उपायातम् । नासत्वौ । अभिगच्छंति । यस्मप्त् । वा वसिष्ठः । विश्वरूपो नानाविध 

स्तुतिकरणाद् वैश्वरूपं यद्वा विश्वस्य व्यापी विश्वस्येति ॥४॥ 
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युवं च्यवानं जरसोमुसुक्तं नि वेदव॑ ऊहथुराशुमश्वम् । 

निरेदसस्तम॑सः स्पतमतिं नि जाहुषं रिथिरे धातमन्तः ॥५॥ 

युवम् 1 च्यवानम् । जरसः । अमुमुक्तम् । नि । पेदव । ऊषुः । आम् । 

अद्म । निः । अहसः । तम॑सः । स्पतेम् । अत्रिम् । नि । जाहुषम् । 

रिथिरे । धातम् । अन्तरिति ॥५॥ 

सयुः ्रशिविना युवं च्यवानं जरसो जीणंदरपादपसुक्तम् श्चयुच्तम् । 

युवं च्यवानमश्विना जरन्तं पुनयेवानम्' (च्छ. 1-117-13) इति न्यत्र । 

तथा पेदव एतन्नामकाय राज्ञ आशं शीघ्गामिनमश्वं निरूदथुः न्यव युद्ध युवं 

्वेतं पेदवे (1-118-9) इति निगमः । तथात्र मर्ष "दषे 

सकाशाचमसश्च गहान्तःस्थिताच्च सकाशान्निष्यतम् न्यपारयतम् । धुव मृबीसयुत 

तप्तमन्रय ओमन्वन्तं चक्रथुः (छ. 10-39-9} इति निगमः । तथा जाहुषं 

शिथिरे शिथिले ष्टे सराष्टेऽन्तमेष्ये पुनर्निषातं न्यघातै, "परिविष्टं जाहृषम् 

विश्वतः सीम् (छ 1-119-20) इति ह्युक्तम् ॥*५॥ 

ह्कटमाभवः- युवम् । च्यवानम् । जरया 1 मोचितवन्तौ ! वैवे च रशे । 

शीघ्रगन्तारम् । श्रश्वमात्मीयम् । न्यूहथुः निष्पमुर्थापितवन्तौ । श्रहन्तुः ॥ तमसः । शर्ध 

शतदुरेषु यन््रग्देष्वपुरे प्रहिघम् । जाहुषं च राजानम् । शिथिले । तस्य राष्ट पुनः । 

निदितवन्तो ॥(५॥ 
उ. - ४९.६८९ (5वणद09 {707 ०1 2६ 8एत् ८8९58 : ए 070. 
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हय मनीषा हृयमंशचिना गीरिमां सुव्ति ब्र॑षणा शुपेयाम् । 
हता बरह्माणि युव॒चनय॑ग्मन्यूयं प।त स्वस्तिभिः सद नः ॥६॥ 

इयम् । मनीषा } हयम् । अश्चिना । गी; । इमाम् | सुऽवृक्तिम् । 
वुषणा । सुषम् । इमा । ब्रह्माणि | युव्ऽयूनिं । अग्मन् | 

युयम् । पात् । स्यस्तिऽभिः । सद्ा | नः ॥६॥ 

सायर -®दे च्ररिविनावियं मनीप्रा स्तुतिर्युवयोः ] कृतेति गोषः। तदेवा. 
वरार्थं पुनरुच्यते । ष्यं गीः स्तुतिः कृता | हे पणा कामानां पर्षकाविभामस्म- 
त्तं रदक्तिं शोभनां स्तुतिं जपरेथाम् सेवेथाम् । शमेमानि ब्रह्माणि कमणि 
एतुतिष्वह रणि यु्रयूनि युवां कामयमानानि सन्ध्यभन् गच्छन्तु युनाम् । यूयं 
पातेति सिद्धम् ।8॥ 

वेङ्कुटमाधवः- (यं मनीषा) 
(1, :-1118 15 (€ एप, ४013 1 ६10€ 8008, 0 ‰^€175ऽ ¦ 8८८८६१६ 
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21-- ए/11-86 
रिह श्युषिः | निष्टुब् छद्; । वरुणो देवता । 

धीरा त्वस्य महिना जनूषि वि यस्तस्तम्भ रोदसी चिगुवीं | 
भ्र नाकरमरषवं तुतुदे वृहन्तं द्विता नक्षत्रं पभरथचच भूम ॥१॥ 

धीरा । तु । अस्य । महिना । जनु । वि । यः । तस्तम्भ । रोद॑सी 
हविं । चित् । उवी इतिं । प्र । नाकम् | श्रष्वम् । नुनुदे | 

बृहन्तम् । द्विता । नरधतरम् । पप्रथत् । च॒ भूम ।[१॥ 
सायगुः--श्रस्य वरणस्य जभंषि जन्मानि मष्नि मद्टिन्ना न॒ सिप्र धीरा 

धीराणि पैरय॑वन्ति भवन्ति | यो वरुण उर्वी विस्तीणें रोदसी चिद् थावाष्थि- 
ठ्यावपि बि तस्तम्भ विविध स्वकीये स्थाने स्थिते भकंरोत्। यश्च शन्त 

छष्यमृक् श्रादशें 7-70-7 द्यत्र व्याख्यातत्वात् कवलं दयं मनीषेति 
षष्ठी गता श्येतावाक्निदंशः | 
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महान्तं नाकम् श्चादित्यं नक्तं चष्वं दशनीयं दिता द्धं प्र नुुदे प्रेरयति 
स्म । अहनि सूयं दशनीय प्रेरयति रात्रौ नक्तं तथेति द्विप्रकारः । भूम भूमिं 
च यः पग्रथत् शप्रथयत् विस्तारितवान् तस्यास्य वरणएप्येत्यन्वयः ।।१॥ 

वेङ्कटमाधवः--घीरा । स्थिराण्यविचलानि । वरुणस्य । महच्वेन । स्वाशि 
जातानि भूतानि । यः । विस्तीणें यावापृथिव्यौ 1 व्यस्तद्विच्मान् । प्रशुनुदे च। 
तृतीये लोक्रमादिव्यं वा } दशंनीयम् । महान्तं रोमं वर्णो दिवा । नन्तूचम् | 
पृथिव्याम् । च भूतजातं । द्वेषम् । प्रय उमयनर प्रथित करोति ॥१॥ 
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उत स्वर्या तन्वा ३ सं वदे तत्कदा न्व १ न्त्रणे यवानि । 
किं मे हन्यमर्हणानो जुषेत कदा शीं सुमना आभि ख्य॑म्॥२॥ 

उत । स्वयां । तन्वा । सम । वदे । तत् । कदा ! जु । अन्तः । वर्णे | 
भवानि । किम् । मे । हव्यम् । अहणानः । जुषेत ! कदा । 

मर्छकम् । सुऽमरनाः । अभि । ख्यम् ॥२॥ 
सावणुः- वरणं शीघं दिदक्षमाण शर्या दिति । उतेति 

विचकित्साय- । उत किं स्वया ठन्वा स्वीयेनात्मीयेन शरीरेण संबदे सहवदनं 
करोमि । आहोस्वित् तत्तेन वरुणेन सह संवदे । कदा नु खलु वर्णे देवेऽन्त- 
भवानि अन्तम्तो भवानि । वरुणस्य चित्ते संलग्नो भवानीत्यथैः। रपि चमे 
मदीयं इव्यं स्तोत्रं ््विवोदणानोऽकरष्यत् वस्णः किं केन हेतुना जपेत सेवेव । 



कग्मष्यप्रह; १८७ 

एुमनाः शोभनमनस्कः सनष कदा फरिमन्काले सृलीकं सुखयितारं षरुणमपि 
र्यम् छअभिपश्येयम् ॥२॥ 

नङ्कटमाधवः--श्नपि च । श्रा्मीयेन पुत्रेण । साहम् । एतत् । षदामि । 
केदाहम् । वर्णस्य | श्रन्तः। भवानीति । किश्च । मे । एवं वरणुः | श्रफढः । भुपेतच । 
कदा चाहम् । सुखयितारम् । श्रष्ट च सुमनाः । श्नभिपह्यामि ॥२॥ 
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पदानण्यकाण, 

पृच्छे तदेनं वरुण दिदभूपो एमि चिकितुषो धिपरच्छ॑म् । 
समानमिन्मे कवयर्चिदाहृर्ये ह तुभ्यं वरणो हणीते ॥६॥ 

पृच्छे | तत् । एन्; । व्रण । ददक्षु । उपो इतिं । एमि । चिकितुषः । 
जि अन्यिः चि 

विच्छ । समानम् । इत् । म । कवयः । चित् । जुहुः । 
शयम् । ह | तुर॑म् । वरुणः । हरणाति ॥३॥ 

तायणुः--ष्ट वर्ण तदेन; पापं प्न्छे त्वां पृच्छामि । दिष्लु । छान्दसः 
घुलोपः। पष्टुमिरकशन्म्। येन पापेन हेतुना त्वदीयैः पाशबेद्धोऽस्मि । पृष्टः 
संस्तर्पापं कथय । शष विपन्छुं विविधं प्रष्टुं चिकितुषो विदुषो जनानुगे एमि 
उपागाम् | ते कवयधित् क्रान्तदरशिनो जनाश्च मे मह्यं समानमित् समानमेवेक- 
रूपमेवाहुः श्रकथयम् | यदाहस्तषाषु, टै स्तोतः ठमभ्पमयं शःयमेव् षख्णो इणीते 
करभ्यतीति । तः क्रोध परित्यज्यास्मान्पाशेभ्यो मोचय ॥३॥ 

वष्कुटमाधषः--पृच्छामि । षण | तत् । पापम् । दिरृनुः खवं भूतं यो मां 
मदिद्यागच्छति त॑ पस्ामि तयाहुमेवान्यान्. । चिश्षिदुषो अनान् । उपगच्छामि । 



ऋगमाम्पसंपरः १८४ ॥ 

विविधं च पृच्छामि । तत्र च सर्वं एव । कवयः । समानम् । एषम् | मम । श्रा 

श्रयम् | ह । तुभ्यम् वर्णः । ुध्यतीति ॥२॥ 
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किमाग॑ भात वरुण ज्येष्टं यत्स्तोतारं जि्घां्तिपि सखायम् । 
्रतन्परं वोचो दम स्वधावोऽव त्वानेना नभसा तुर दयाम्]; 

किम् | आगः] भत ] वर्ण् । व्येष्ठम् । यत् । स्तोतारम् । निधा 
| गि किमी 

सखायम् । प्र । तत् । म । वोचः । दुःऽदुम् । स्वुधाऽव्ः | अव॑ | 
ला । अनेनाः । नभ॑सा | तुरः । दयाम्. ॥४॥ 

सायरुः--ह वश्ण स्येष्ठमधिकं किमाग श्रातं कोऽपराधो मया 
बभूव । यदयेनागसा सखायं भिन्नभूतं सन्त स्तोतारं भिभाति न्तुमिच्ं 
है बूलम दुदेभ अन्यैबौधितुमशक्य स्वधाधस्तेजसिविन् ट वरुण॒ तदागो मे 
प्र वोचः श्न्ूहि । एप्रं सति तस्य प्रायस््ितं त्वानेना अपायः स 
रमणः शीध्रो नमसा नमस्कारेण हविषा वा लामवेयां उपगच्छेयम् ॥|४॥ 

वेद्ूटमापेवः---किम् | मम प्रषृद्धतरम् | पापम् । श्रा । ष्ण | य 
स्तोतारम् । भिसि पाशेगस्नम् 1 सायम् ] प्रहि | तत् पापम् । मम दैष् 
बह्लवन् | उकेते तस्मिन् पापे प्रायश्चितं कृतवासने; चन् । ताम् | श्रभिप्रुखं गस 
हविषा सष | त्वरमाणः ॥४॥ ` 
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अवं बुग्धानि फतरय सृजा नोऽव या वयं च॑ ४ तनूभिः । 
अवं सजन्पद्युतूपं न तायुं सला वत्सं न दाम्नो वसिष्ठम् ॥५॥ 

भवं । बुर्धानि । पत्या । सृज् । नः | अवं । या । षृयम् । च॒वुम । 
तनूभिः । श्वं । शज॒न् । पृदाऽतृप॑म् । न । तायुम् । सन । 

वत्सम् । न । दाम्नः । वसिष्ठम् ॥५॥ 

सायणः वरुण पित्या पिवेवः प्राप्रानि मोऽस्मदीयानि द्रुग्धानि 
रोष्टा बन्धनदेतुभूतानवस॒ज वियुश्च॑श्रस्मत्तो विश्सेषय | ययं च यायानि 
्रोष्टजातानि तनूभिः शरीरेश्वकृम तवन्तः स्म तानि चाव खन ह राजन् 
राजमान वरुण पशुप न तायं स्तेन्यभ्रायशित्तं छृत्वावसाने घासादिमिः 
पशूर्नां तर्प॑यितारं स्तेनमिव दाप्नो रण्जोर्स्सं न वत्समिव च वसिष्ट मां बन्ध- 
कात्पापावब सज विसुश्च ॥५॥ 

वङ्ुटमाधवः--पििरागतान्) श्ररमाकम् | द्रो्ात् । गम॑स्येष्वस्मासु यदेनः 

पिता चकार ततोऽस्मासु संक्रान्तानि पापानि | श्रवखज | तथा वयम् । एव | यानि । 

कृतवन्तः । शीर: । यथा स्तेनः । प्रायधितं कुर्वाणः । वृप्पश्ुकोऽवसुग्यते यवसे 

प्रदर्िते यदि पशषो मच्यन्ति ततोऽवसज्यते | पथा श्रवन । षतम् । हव च) 

दाश्नः । वरिष्ठम् ॥५॥ 
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न् स स्वो दक्षौ वरुण श्रुतिः सा सुरा मन्युर्विभीदको अचित्तिः । 

मस्ति उ्यायन्कर्म।यस उपारे स्वभ्॑चनेदशतस्य प्रयोता ॥६॥ 

न | सः । स्वः । दक्षैः । वृषण । धतिः । सा । सुरा । मन्युः । 

बिऽमीदकः । अचित्तिः | असिं । ज्यायान् । कनीथसः । 

उप्ऽअर। स्वनः । चन 1 इत् । अत्य । प्रऽयोता ॥६॥ 
सायणः बस्ण स रमो दत्तः पुरुषस्य ®स्वरूपवद्वलं पापप्रवृत्तौ कारणं ; 

भवति । तष धतिः स्थिरोखत्तिसमथ एव निर्भिता दैवगतिः कारणम् । धुगति 
स्यैय॑योरिति धुः । सा च धुतिवेद्यमाणहपा । खय प्रमादकारिणी मन्यु 

क्रोधश्च गुवौदिविषयः सन्ननधंहेतुः । विभीदको यु्तसाधनोऽन्तः । स च शरुते 
पुरुषं प्रेरयन्ननर्थष्ेतुमैवति । श्रचित्तिरक्ञानमविवेककारणम् । श्त दश 
देवक्लुपिरेव पुरुषस्य पापप्रथृत्ती कारणम्} अपि च कनीयतोऽल्पस्य नर 
पुरुषस्य पापप्रृतताबुपार उपागते समीपे नियन्तृत्वेन स्थितो भ्यायानपि 
्ैशवरोऽस्ति । स एव तै पपे प्रवतैयति । तथा चान्नातम् | (एष श्वासा 
कमे कारयति त॑ यमधो निनीपति' (फी० उ० 3-8) ति । एवं च सरि 
स्वप्नश्च न स्वपरोऽप्यनरतस्य पापस्य प्रयोता प्रकरेण भिश्रयिता भवति । इदि 
पूरकः | स्वप्ने कृतैरपि कमभि वंहूनि पापानि जायन्ते किमु वक्तन्यं जाग्रति छते 
कर्मभिः पापन्युत्पद्न्त इति । शतो ममापराधो वागत इति ष्टे वरुण॒ त्वय 
कन्तव्य एति भावः ॥६॥ 

पेङ्कुटमाधवः--न | तत् } स्वम् | प्रलम्। वर्ण | श्रपि तहि भुतिः।स 
भति पतिरिति भ्रुवां नियतिमाह न पुरषः स्वैरं तदनुतिष्ठति दैवाभिपक्तोऽनुति्तीत्यर्थः 
सुरा । मन्यु ब्राह्मणादीनां हनननिमित्तभूतः । विभेदकश्च देषनष्ैत॒ः । श्रन्विक्तः 

सवभूत तद््रलम् पतयादशंः | 
"-~----~------~-~-~-~-~ ~~ ------=- "=-= ~~~ ~~~ = ~ 
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मान्यामान्यतुः । श्रस्ति | ज्यायान् देषं नाम | कमनीयः । समीपे तथा । स्वप्नः श्रपि 
पुदषस्य । श्रनिरर्थकस्य । मिधयित्ता भवति ॥६॥ 
110, ;--` 7 छइ 10६ 0पा 0 पा {1८८ प्रा], " 88 8018 ६९178101, 
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नकम 

अरं दासो न भरे कराण्यहं देवाय भुणैयेऽनांगाः । 
अचेतयदचितो देवो अयो गृत्सं राये कषित॑रो जुनाति ॥५॥ 

अरम् । दासः । न । मर्व । कराणि । अहम् । देवायै । भूर्णये | 
अनागाः । अचैतयव्् | अचितः । देवः । अर्यः । गत्संम् । 

राये । कुविऽवरः। जुनाति ॥७) 
वेङकुटमापवः--मीषुषे सेके कामानां वर्धित्रे भूय जगतो भ्ये देवाय 

बानादिगुणयु्ताय वरुणायानागास्तस्रसादाद्षापः सन्नहमरमलं पयौन्तं कराणि 
परिचरणं करवाणि दाशे न यथा भृत्यः स्वामिने सम्यक् परिचरति तदत् । 
धयंस्स्वामी स च देवोऽचितो कक्ञानस्मानचेतयत् प्रशापयतु वेतयतु । यसं 
स्तोतारं च कवितरः प्राक्षतरौ देवो राये धनाय धनप्राप्त्यथं जनाति ज्जनातु 
पेरयतु ॥५॥ 

वे द्टमाधवः--पयाप्तं । कमं । दासमू | दष स्वामिने । ह । सेक्मे वरुणाय | 
करोमि । देवाय } दिप्ररारिशे | श्रपापः। शापयद्र ! श्रन् । देवः | खाभिम् । 
स्तोतारम् । धनाय । श्रयन्तं प्राश्चः | पस्यति ॥७॥ 
‰¶ 70, :-1.९४ 10६ १० 8€7४1८€ ६0 ध1£ 000८६005 करटा, 
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®द्रजानतो द्यादशः | 
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यं सु तभ्यै वरण स्वधावो द्रुदि स्तोम॒ उप॑श्रित्तरिचिदस्तु । 
शं नु क्षेमे शमु योगं नो अस्तु युयं पात स्वस्तिभिः सद् नः॥८। 
अयम् । घु । तुम्यम् । वरण । स्वधाऽव; । हृदि । स्तोषः 1 उप्॑रितः 
चित्। भस्त॒। राम्। नः । कषेभ। शम् । छं इतिं । योगं । नः । अन्तु | 

युयम्. । प्रत् । स्वस्तिऽभि ¦ | सद्। | न्; ॥८॥ 

सायणः स्वधामौऽन्नवन्वसुण दभ्यं त्वदुथं क्रियमाणोऽयमेतत्सूः 
त्मफं स्तोमः स्तोत्र दि त्वदीये हदये सु पुष्टूपशरित उपगतः समवेतः 
१.१ ¦ | श्चप्राप्रस्य प्रापणं योगः, प्राप्तस्य रक्षणं प्तेमः । नोऽप्मव 
रेमे रक्षणे शमुपद्रवाणां शमनमस्तु योगे च नीऽस्मदीये प्रापरे 
शमनमेवास्तूपद्रवाणाम् । टे वरुणादयो देवा नोऽ्मान्सबेदा सस्तिभिरविन 
पात र्त्त ।॥५] 

वङककटमापवः-- श्यम् । तुभ्यम् ! वरणा । बलवत् | ददि । स्तोभः | सु 
उपभ्रितः } मवतु । शंकररचायम् ¦ श्रस्माकम् । तेम | भवतु ) शम् | प्व | श्रम 
योगे ८ 
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22-- \“ 11--88, 

यसिष्ठ क्रिः । त्रिष्टुनृह्कन्दः । वक्ष्णो देषा | 

भ्र दुन्ध्युवं वरंणाय ्रेषठौ म॒तिं व॑सिष्ठ मीक्हुष भरस्व । 
£ ९.४ जत्र = + य दैप कते यजत्रं सहस्रामघं वृष॑णं बृहन्तम् ॥१॥ 

प्र । इान्धयुव॑प् । वहष्णाय । प्रेष्ठम् । पतिम् । वपनिष्ठ 1 भीरं । 
भरस्व॒ । यः । ईम् । अवाज्च॑प् । करते । यजत्रम् । सद त॑ऽ- 

मघम् । वृषणम् । बृहन्त्॑ ॥१॥ 
सायरुः--ऋषिरात्मानमेव प्रत्यक्षीकृत्य स्तुती नियुन्ते । ष वसिष्ठ स्व 

मीढ सेक्तरे वस्णाय शुन्ध्युवं शोधयिश्री यद्वा स्वत एव शुद्धां परेष्ठं प्रियतमां 
मतिं मननीयामीदशीं सतुति प मर्व प्रहर प्रापय । यो वरुणः शमेन सूयेमर्वाश्च- 

पस्मदमिमुखं करते अन्तरिक्ते करोति तस्मै वरुणायेत्यन्वयः । कीदशं सूयम् । 
यजत्रं यष्टव्यं सदाम बहुधनं दषणं कामानां वेकं बृदन्तं महान्तम् ॥१॥ 

मक्कुटमाधवः - प्रभरस्व । शोधयित्रीं पापताम् । वर्णाय । प्रियतमाम् | 

सततिम् | वसिष्ठ । सेक्तरे। यम्। एनमादित्यम् । श्षभिमुलम् ] कुरते । यष्टव्यम् । 
महुधनस् । षणम् । महान्तम् दिवि सूय॑मदषात् ! इत्युक्तम् ॥!॥ 
2९६, {- 817६ 0 जद518८08, 8 एषा वात् ३५८८९१५४०]९ गा ६०५ ९ 
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कनः पा्णकवामयन्त 

अघा न्व॑स्य संदधौ जगन्वानमेरनीकं वरुणस्य मसि । 

स्व १ यैददम॑न्रधिपा उ भन्धाऽभि मा वपुदशये निनीयात् ५२। 
अध॑ । जु । अस्य । संऽसंम् ! जगरत्वान् । अने; | अनीकम् । 

वरुण॑स्य । मति । स्वः । यत् । अद्मन् । अधिऽपाः । ङं इति । 

अन्ध; । अभि । मा | वधुः । दृशय । निनीयात् ॥२॥ 

सावशः--श्रधाधुना श्रस्य वस्णस्य सदशं संदशोन ल क्षिप्रं जगन्वान् 

गतवानहमग्ेर्नीक ल्वालासंघं मि स्तवानि । तं वरुणं यष्टुमिति रोषः । 

यद् यदा ब्रणः स्थ! सुखकरमश्मन् अश्मनि श्भिपवा्ं पाषाणे श्रवस्थितम् 

घ्ममिवुतमित्य्थः । ईदशमन्धः सोम लकणएमन्नमधिपाः ्रधिकपाता भषेत् । 
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छान्दसः षष्ठयभावः } उध्ति पूरकः । तदानी मा मां वपुः शरीरं स्वफीः 
घपुरिति रूपनाम । प्रशस्तं रूपं वा शये दशेना्थं अपि निनीयात् श्च 
पयेत् ॥२॥ 

वेङ्कटमाधवः--श्रस्य । सन्दशंनम् | प्राप्तोऽम् 1 श्रथ | चिप्र 
यागार्थम् | बर्णस्य । प्रम्तेः । ज्वालालक्तणमनीकम् । सामिपेनीमिः स्तं 
कल्याणम् । श्रमिषधग्राच्णि निधीयमानम् । यदा ] श्रन्धः समक्ष 
वद्योऽधिपाता मवति । तदानीमापमीयं सपम् । माम् | प्रति । नयत 
€शंनाय ॥९॥ 

भा यद्रुहाव वरैगर्व नावं प्र यत्स॑मद्रीरयाव मध्यम् । 
अधियदपां स्तुभिश्चरवि प्र प्रङ्ल दैद्खयावै शुभे कम् ॥ 

आ । यत् । रुषाय । वरुणः । च् | नावम् । प्र | यत् | सप्रू । 
याव । मर्यम् | अपिं ] यत् । अपाम् । स्नुभिः । चरा॑ब | प्र | 

्रदखे । रंड्खयावहै । मे । कम् ॥३॥ 
सायरुः- यद् यदा वरणे भ्रसन्ने सतति चष्ट वरुणश्चोभौ नवं दर 

तरणएसाधनभूतामा सहाव उभावारूढौ बभूविव ] तां च नावं थद समु 
समुद्रस्य स्यं परति परस्याव प्रकर्षेण गमयाव | यद् यदा च श्रपामुदकानामभि 
सद्भिः गन्त्रीभिः. अन्याभिरपि नौभिश्वराच वतीवदै, सदानं शुभे १ 
रते नीरूपायां दोलायामेव प्र श्पावष निम्नोन्नतेस्तरङ्गरितश्चेतश्व ` 
रन्तौ संकरीडायद । फमिति पूरकः । यद्वा करियाविरेषणम् । कं सुर 
भवति तथेत्यर्थः ॥३॥ 

ङकटमापपः--श्रा सहाव । यपम् । वदणः ! च | नावम् | श्रायोष 
च तां मध्यस्थितम् । समुद्रंप्रति । यदि। प्रेरयाष। समुद्रमध्यस्थानामपाम् । 
स्थितैः समुरियतैरु्मिभिः । यदि ] चर त ते ता पर्णं अरति नेठ॒म् ॥२॥ 
7९४, ;-- पाटा 1, फ) पप्र प्)8, 6177060 110 ४1€ 6४६, णौ 
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वािष्ठं ह वरणो नाम्याधाषिं चक्षार स्वपा महभिः । 
स्तोतारं विप्रः सुदिनत्वे अषां यान्तु धार्वस्त॒तनन्यादुषासंः ॥४॥ 

वसिष्ठम् । ह । वरणः । नावि । आ । भुधात् [ऋषिम् ¡ चकार । सऽअप: | 
म्दःऽभिः । स्तोतारम् । विग्रः । सुदिनऽवये । अह्म् । यात् । चु । 

यावः । त॒तन॑न् | यात् । उषसः ॥४॥ 
साययुः--एवं वसिष्ठेनात्ममोक्ते यष्टरुणेन तं सहश॑यति | वसिष्ठं 8 

वसिष्ठं खलु वरणो नावि स्वकीयायामः, श्रधात् श्रारोटयत् ! तथा तमृषरिमवोभी 
रक्तणेः स्वपा स्वपसं शोभनक्मीणं चकार वरुणः एतवान् । रपि च चिप्र 
मेधावी वरुणः श्रां दिवसानां मध्ये सुदिनस्वे यत्फलत्वेन शोभनदिनसं त 
स्तोतारम् । श्चस्थापयदिति शोषः } फिं वेन् । यात् याते गच्छतो धावो दिवसान् 
यात् यातीः उषासः उषसोपल्तिता रात्रीश्च ठ शिभ्रं ततनन् सूयार्मना 
विस्तारयन् ॥४॥ 

पेङकटमाधकः- [वसिष्ठं ट] “रषिम । चकार । शोभनकमो | तेजभिः | 
स्तोतारम् 1 मेधावी । शाम् । सुदिनत्वे सुदिनान्यहषन्यस्मे चकरसय्थः | यान्यहनि | 
शराषः | ततेनन् | यानि च उषसस्तेषोमिष्यक्षं मेघ्री जभिघ्री प्रजानागित्योषसो मन्नः, 

यावो दीप्तो देषः, यादिति द्वितीया बहुषचनस्यादेशः ॥४॥ 
€, -- छश ् 8 10 ५8878678 17 ६1६ 0०६६, 8111708 11} & = ८पाणा18 
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क ¦ त्यानि नौ सख्या वू वुः सचावहे यववृकं पुरा चित् । 
बृहन्तं माम वरुण स्वधावः सहसदारं जगमा गृहं ते ॥५॥ 

द । त्यानि । नौ । स॒ख्या । वुभुवुः । सचे एति । यत् । अवृक । 
पुरा । चित् । बृहन्तम् । मानम् । वरण । खधाऽवः । सदक्तऽ- 

दारम् । जगम । गृहम् । त् ॥५॥ 
सायशणुः- षै दरुणं त्यानि तानि पुरातनानि नौ श्रावयोः स्या 

सख्यानि सखित्वानि क शत्रं बभूषुः। पुरा पूरवेस्मिन् काले श्रवृकम् शरस्य. 
मात्यन्तिकं यत्प्यमस्ति तरछचावहे श्रावाम सेवाबर] चिदिति पूरकः, 



१६६ ऋराभा भ्वसंप्रहः 

शपि च ह स्वधाषः शवन्नवन्वरुण ते स्वदीयं गृ्टं जगम गच्छानि । लो 

लिट् । कीदशं गृ्टम् । बन्द मदन्तं मानम् | मन्त्यर्मिन् समांणि भूतानी 

मानम् सरस्य भूतजातस्य परिच्छेदकमित्यथेः। स्सदा बहुदवारम् ॥५॥ 

वेद्कटमाधषः--ह व्ण । कछ । तानि ] श्रावयोः | सख्यानि | श्रभवन्नि 

वरणमपशणन् ] श्रभिगच्छेवष्ि। यत्यावाम् | स्तेनवभितेम् । यथापुरम् । चिदिदट 

पमार्भं । बृहन्तं बहूनथान् । सम्भवन्तम् ] वरुण | मलवत् | सश्सदरम् । गच्छाव 

गृहम् । तव ॥५॥ 
0९६ :--प्प 1९72 81९ ४105 0त॑[्पता९४७९७ त 0पा5, पाटा) ७४८ 2६ 
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य श्रापिरभित्ये। षरुण श्रियः सन्त्वामार्गासि कृणवत्सखा ते । 

मात एनस्वभ्तो यक्षि भुजेम यम्धिष्मा विप्र स्तुवते वरूथम् ॥६॥ 
यः | आपिः । नित्यैः । वरुण॒ । प्रियः} सन् । त्वाम् । आगां । कृणवत् | 

सखा । ते। मा | ते। एन॑खन्तः ¦ यक्षिन् । भजेम् । य॒न्धि । सम् । 

विप्रः । स्तुवते । वरूथम् ॥६॥ 
सायरुः- षट बर्ण यो वसिष्ठो निष्यः ध्रुव श्रापिरबन्धुः श्रौरसः प 

हृत्यथैः। यः पूर्वं प्रियः सन् लां प्रति श्रागांणि ्रपराधान् कृणवत् श्रकरोते 
ख दानीं ते तव सखा समातख्यानः प्रियोऽभ्तु । ष यलिन्यजनीय वरुण 
तव स्वभूता वयम् एनस्वन्तः एनसा पापेन युक्ताः सन्तो मा सुजेम मा भुञ्ज् मि 
श्वत्प्रसादात्पापरष्िता एव सन्तो भोगान् भुनजामहै । विप्रो मेधावी त्वं 
स्तवते स्तोत्र कुवते वसिष्ठाय वद्यमनिष्टनिवारकं वस्णीयं वा गृहं या 
प्रयच्छ । स्मेति पूरकः ।\६॥ 

वेङ्कटमाधकः- यः | जातिः । निव्यमौरसे । वर्ण | प्रिय | सन्तं च 
त्वाम् 1 एनांसि | करोति तवानिष्टानि करोतीर्यथंः। समानख्यानः । ते। 
बहुदा । तेऽनागस्ा षयं तव स्वभूताः 1 मा। पएनस्षन्तः 1 भुजेम पापफल 
पूजावत् । ्रयच्छु ] मेधाय तम् 1 सवते मष्टम् । धुवं गम् ॥६॥ 
८९४, :-{ ४३ धश ८108 11187181, ४811178, १९६१६ ० ६1६6, धष {161 
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धवा त्वासु क्षितिषं शियन्तो व्यस्मत्पाशं वर॑णो मुमोचत् । 
अतरो वन्वाना अर्दितेरपस्याबृयं पांत स्यतिभिः सद् नः ॥७1 

प्रवादं । वा । आघ । क्षितिषु । क्षियन्तः | वि । अस्मत् । पाक्चम् | 
वरुणः । मुमोचत् । अवः । वन्वाना; । अर्दिते: । उपस्थात् । 

गूयम् । पात । स्वुस्तिऽभेः । सदौ । नः ॥७॥ 
सायरः--धरुबासु नित्यास श्रासु दृश्यमाना ्ितिषु भूमिषु चिगन्तः 

निवसन्तो वय॑ है वरुण तरा त्वाम् | स्तुम इति शेषः। स च वस्णोऽस्मदस्मत्तः पाशं 
बन्धकं पापे यि पममोचत् मोचयेत्। तथा श्रदितेः श्रलर्डनीयायाः प्रथिव्याः 
उपस्यादुपश्थानात् श्रवः रक्तं वरणेन दन्त॑षम्धानाः संमजमाना वय॑ स्याम | 
छन्यद् गतम् ॥५॥ 

वेक्ुटमाधवः--श्रासु | धरुवासु निम॑न्ुमशक्यासु । तवेति सप्तमीबहुवचनस्माकारः 
फासुचित् | निबेषन्तो वयमिदानीं मामः | विमुमोक्त॒ । श्रस्मत्तः। पाशम् | वर्णुः ¦ 
गमनम् । याचमाना वयम् | श्रदितेः | उपष्थानिदानीम्, वध्वो दितेसपस्थे तिष्ठति 
विभक्तः स्वैर गच्छुषीति ॥७॥] 

2९४,:- (^) ४18, {0086 ($ 00148 {1010 €) दाव 0८178 108 0 
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वसिष्ठ छषिः । ब्िष्टुबृहन्दः, आद्यातुष्मतुष्ट्प् । मण्ट्रकादेवताः। 

संवत्सरं हंरायाना ब्रह्मणा त॑तचार्णिः 
वाय॑ पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डूका अयादिषुः ॥१॥ 

सवससरम् । । शारोयानाः । ब्राह्मणाः । व्रतऽचारिण॑; । वाच॑म् । पर्जनय॑ऽ- 
जिन्विताम् । ग्र । मद्रका; । अवादिषुः ॥१॥ 

सायणः ततचारिणः व्रतं स॑वत्सरसद्रा्मकं कमांचरन्तः ब्राष्षणाः। 
लुप्तोपममेतत् । एवैभूता ्राक्षणा हव संवत्सरं शरसशरूति श्रा वष॑तेरिकं 
संवत्सरः शशयानाः शिश्याना वष॑णार्थं तपश्चरन्त एव भिल एव सन्त एते 
मरद्भकाः पजेन्यजिच्ितां पञजन्येन प्रीतं यया वाचा पजैन्यः प्रीतो भवति 
तादृशीं वाचं प्र श्चषादिषुः प्रवदन्ति ॥१॥ 
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याः वसिष्ठो वर्षकामः पर्जन्यं तुष्टाव, तं मण्डका श्र्वमोदे 

स मण्डूकनुमोदमानान् दृष्टवा तुष्टावः (नि. 9-6) इति । मण्ड 
मज्जूक¡ मज्जनान्मदतेर्या मोदतिकर्मणौ मन्दतैर्वा तुप्तिकर्मेणो मण्डय 

रिति वैयाकरणाः मण्ड एषामोक इति वा । मण्डो मदेर्वा मृदेवां तेषामे 

भवति ।' (नि, 9-5) ॥१॥ 

े्कटमापवः- संवस्वरम् । शिश्याना: । त्राणाः } व्रतचारिणोऽनश्ननः 

वाचम् पज॑न्थप्रीताम् ] प्राषादिषुः । मरद्रकाः । श्रत्र यास्कः) ब्रायाः प्रयशार्दा 

वोपमा स्वाद्, बराक्षणा एव प्रतचारिण' १ति ॥१॥ 

2९॥.; - 18४1718 1817 8 ४६१४, 
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हव्या आपो मि यदेनमायन् दतं न शुष्कं सरसी शयानम् । 
गवामह न मायुर्वत्सिनीनां ˆ मण्डूकानां वम्तुरत्रा समेति ॥२। 

थि, = ९०५१ पाः 

दिव्याः | आप॑ः । अभमि। यत्। एनम् । आय॑न् । दृतिम् | न | 

ष्वम् । सुरसी इति । रायानम्.। गवाम् । अष । न । मायुः | 
वृत्सिनीनाम् | मण्डूकानाम् । पलु: ] अच्॑ । सम् । एति ॥२॥ 

सायराः-दिष्याः दिविभयाः श्रापः हिं न ्तिभिव शुष्कं नीर 
सरसी | महत्सरः सरसी । गौरादिलक्षणो ङीष् । सरस्याम् । पां सुल 
दति सप्तम्या लुक्। दती च सप्तम्यर्थे इति ्रगृ्ठसंजञा। महति सर 
निर्जले घमेकातै शयानं निवसन्तम् एं मश्द्रक्गणं यत् यदा श्मायनरश्रा 
गच्छन्ति यद् श्रत्रः अरिमिन् वषंणो पर्जन्ये वा सति वत्ठिनीनां वरसयुक्ता 
गवां न मायुः गवां शब्द हव मर्ट्रकानां वातुः शब्दः समेति संगच्छते य 

बत्सैः संगत्तपु गोपु महान् घोपो जायते तद्द वृष्टे पजेन्ये मदान् कलक 
शब्दौ जायत इम्यर्थः । श्र इति पूरकः ॥>॥ 

वेक्कुटमाधवः-- दिव्याः । श्राप; | श्रभ्यायन् | यत | एनं मयद्ूकम् । इतिः 
व् । शुष्फम् । म लिले महति सरसि ! शयानम् । गवाम् । हेय ! शब्दः । पुरयुत् 

नाम्. । मण्टरुकानाम् । शब्दः । श्रत्र पर्जन्ये वमु षा। सङ्गच्छते.| श्र 
पर्णम् ॥२॥ 
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र6ा1:-1 16 पाताला धट (९1९इधह। ऋ४६९६९8 ६8 ८1 ४८ 08) 

1.16 वादव प 16 च [ददौप्रधए0पल) 17 ६1€ एनाव्, 

[1९ ८४1९8 ग ध0€ {08 पफ४६, 
४11 {0€ 1069108 0 ६06 ८०8 1६1 {1617 (८81५४६४, 

यदीमेनां उदातो भभ्यवर्षीत् तुष्याव॑तः प्रा्ृष्यार्गतायाम् । 
क्खलीश्त्यां पितर न पुत्रो अन्यो अन्यमुप वदन्तमेति ॥९॥ 

यत् । म् । एनान् । उशतः । अभि । अव्षीत् । तृष्याऽवैतः । प्रावृषि । 
आअतायाम् । अक्ख॒लीकृत्य॑ । पितरम् । न । पुत्रः । अन्यः | 

अन्यम् ¦ उप॑ । वदन्तम् । एति ॥२॥ 

सायरुः--उशतः कामयमानान् ठृष्यावतः वृष्णावतः एनान् मण्डूकान् 
्रावरृषि वषत श्रागतायाम् भागते सति यत् यदा] श्रभ्यव्षीत् पर्जन्यो जलेरभिषि- 
श्वति । दम् इति पूरणः । तदानीम् श्रक्यलीकृत्य । शचक्खल इति शब्दानु- 
फरणम् । धकष्खलशब्द॑छृत्वा पत्रः पितरं म॒ पितरभिव श्रन्यः मण्डूकः वदन्तं 
शबम्ययन्तम् श्रन्यं मण्डूकं उप एति प्राप्रोति ॥२॥ 

ङ्कटमाधवः- यदि । एनान् । कामयमानानुदकम् | श्रमिव्ंति पर्जन्यः | 
तृष्णायुक्तान् । प्रावृषि | श्रणतायाम् | श्रख्खलीकूत्येति शम्दानुकरणमाहुः. | पित्तरम् | 

हष । पुः | श्रन्यः । श्चन्यम् । उपगच्छति । दन्तं शएब्दायमानमिति ॥६॥ 

रा :-~6\८ 111 तप 8688018 ४६7९, हाः ६८ 2817 
4118 071 ४{*8£ (९1706) ५€81705, धा{78प़, 

090€ ० ध0€ा० ध 108८1165 {€ 0611६7८ 10 १५९६६०15 [7 

(ध्म "वपो गद् 111६ 8 5011 (47709611) 8६1९१, 

गमय) नवम्य् 

अन्यो न्यम गृस्णाव्येनोर् अपां प्रसर्गे यदमन्दिषाताम् । 

मण्डूको यदुभिः कानन्कन् पदिः संपृङ्क्त हरितेन वाचम् ॥४।॥ 
अन्यः । अन्यम् । अं । गृभ्णाति । एनोः । अपाम् । प्रऽगे । यत् | 

अमन्दिषाताम् | मण्ट्रकः ।' यत्| अभिवृष्टः । कर्निस्फन् । 
परनि; ¦ सुमूऽण्क्ते | हरितेन । वाचम् ॥४॥ 
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पायरुः-एनोः एनयोद्रैयोमेश्टूकयोः श्चन्यः मर्दकः, श्रन्यं मर 
गम्य ग्रभ्णाति गृह्टाति | श्रषां उदेकानां प्रपर प्रसजेने वषे सति यत् 

्रमन्दिषाता हृष्टावभूताम् , यत् यदा च श्रभिबृषटः पजन्येनाभिपिक्तः कनि 
सकन्वयतेयंडलुगन्तस्य रूपम् । भृशं स्कन्दन्तुवं वेन् पृश्निः पृशचि 
मणट्रूकः हरितेन हरितवणेनान्येन मणटधकेन वाचं संपृक्त संयोजय 
ठभावप्येकविधं शब्दं क्वाति! तदानीमन्योऽन्यमनुगभ्णातीत्यन्वयः ॥ 

ेङ्कुटमाधवः ~ श्नन्यः । श्रन्यम् । श्रनयोर्मरदकयोः । श्रनुगम्य | य 
श्रपाम् । प्रसगे । थदा | श्रमन्दिषाताम् । मरद्भकः । यदा मणएदुक्ं । श्रभि 
शब्दं कुर्वन् । पृशिनवर्णुः । सम्पृक्तं | दरितवर्णुनाप्येन । श्रास्मीयां 
सम्िश्रयति ॥४॥ 
ए61.--78८) 9 धा 810८९३8 ६1९ 0८1६7, % {181 00६1 01 धा 
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ए 1€71 (1€ {10 [९85 100४६ 17} (72 7411), 
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121 9171, 

[वि १0 

यदैषामन्यो अन्यस्य वाच॑ शाक्तस्येव षद॑ति शिक्ष॑माणः । 
सर्वै॑त्देषां सशव पं यत्सुवाचो वर्वधनाथ्यप्पु ॥५ 

यत् । एषाम् | अन्यः | अन्यस्य | वाच॑म् | दयाक्तस्य॑ऽव | वद॑ति 
। रिषष॑माणः । सवैम् ¡ तत् । एषाम् । समृधऽइव । पं । यत् | 

सुऽवाच॑ः । वद॑थन । अधि । अप्ऽस ॥५॥ 
सायशुः--ह मण््ुकाः "यत् यदा एषां युष्माकं मध्ये श्रयः भण् 

श्रन्यस्य मण्ट्ूकस्य वाचं वदति श्रसुवदति श्रनुकरोति शि्तमाणः शिच्यम 
शिष्यः शाकस्येव शक्तिमतः शिक्तकस्य वाच यथानुवद्ति तद्वत् । यत् यदं 

॥ वाचः शोभनवाचो युयं स्व श्रु दष्टषूदफेषु श्रधि उपरि प्लवन्तः ष 
वदत शम्ुं छरुत । तत् तदा एषां युष्माकं सर्वे पवं परृष्मन्छरीरं समृधेव सः 
मेवाविकलावयवमेव भवति । इव शब्दोऽवधारणे । घर्मकारो शू भावमा 
मण्डकाः पुनषेषंणे सत्यविफलाङ्गाः प्रादुभवन्तीर्यर्थः ५ 

वङकटमाधवः--यत् । येषाम् । श्रयः | श्रन्यस्य । वाचम् । षदति । शक्तिर 
| | स्येव | शिष्यस्य शिष्यन्नाचा्स्य । सष॑म् । तत् । एषां भवताम् । समृद्धिम 
| | पवाङ्गानायरवकाप्यायितम् । यत् | सुषाचो यूयम् । श्रष्ु | स्थिताः । शं कुरतेति ॥ 
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गोमायुरेको अजमायुरेक ; प्र्चिरेको हरित् एफ एषाम् । 
समानं नाम बिभ्रतो विरूपाः पुख्ता वाच॑ पिपिदरषद॑न्तः ॥६॥ 
गोऽरायुः | एकः । अजऽमायुः । एकः । पृलिः । एकः । हरिः । एदु; | 

एषाम्. । समानम् । नाम । बिभ्रतः । विऽरूपाः | पृर्ञतरा । 
वाच॑म्.। पिपिदुः । वर्॑न्तः ॥६॥ 

तायणुः--एषां मण्डूकानां मध्ये एकः मण्डूकः गोमायुः गोमयुरिवे 
मायुः शब्दो यस्य ताृशो भवतति] पकः न्यो मरद्भकः श्रजमायुः श्रजस्य 
मायुरिव मायुयस्य तादशो भवति } एकः पुश्षिः प्रभिवणः एकः रपरः इरितः 
हरितवणेः | एवं विरः नानारूपाः शपि समानम् एकं मण्टरका ति नाम 
रिभ्रतः धारयन्तः पुर्व बहुषु देशेषु वाच॑ वदन्तः शब्दं छुवेन्तः पिषिशयुः 
छवयवीभवन्ति प्रादुभेवन्ति । "पिश श्रवयवे' । पुरुशब्दात् “देवमनुष्य ०" 
हुस्यादिनाच्राप्रत्ययः ।18॥ 

वेङकटमाधषः--गोशम्दः | एकः | प्रजशण्दः | एकः । पिव; । एकः | 

हरितवणंः । एकः । एमां मणद्ूकानां । समानं मरद्धकार्यम् 1 नाम । भिभरतः। 
नानारपाः । शषुदेशेषु । वाचम् । मिभयन्ति | शब्दायन्तः ॥६॥ 
(२९, {~ 00 108 {1४६८ 8 60, ४1£ 0116 (01६08) {11६६ 8 81६-008४, 

(211 17 (ध11€ &10प्?) }8 87६८{६{६4, 07€ 18 ल्ट). 
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ब्राह्मणासो अतिरात्रे न सोमे सरो न पृणम॒भितो वदन्तः । 
संवत्सरस्य तदहः परं ष्ट यन्मण्डूकाः प्रावृषीणं भूवं ॥७ 

राह्मणासः । अतिऽत्रे । न । सेम । सः । न । पूणम् । अभित॑। 
वदन्तः । सेवःसुरस्य॑ | तत्। अष्टरिति। परि । स्थ | 

यत् । मण्डकाः । प्रावृषीर्णम् । वभूव ॥७] 
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सायराः-राध्रिमतीत्य वतैत इत्यतिरात्रः | श्रतिरभ्रे न सेमे । २ 

तिरा्राख्ये सोमयागे ब्राह्मणासः ब्राह्मणा रत्रौ स्तुतशस्त्राणि प्यं 
शंसन्ति है मण्डकाः | द्वितीयो सशब्दः संप्रत्य्थे । न संप्रति पणं सरःश्र 

सवैतः वदन्तः रात्रौ शब्दं छुवाणा यूयं तदहः तदिनं परिष्ठ परितः सनतो भः 
यत् दुः प्रदषीरं प्ाषेख्यं प्रायृषि भवं बभूव तस्मिन्नष्टनि सवेतो वतेः 

भवयेव्यथेः ।|५॥ 
ेहृटमाधवः-- ब्राह्यणाः । एव । श्रतिरात्रे । सोमे भूयिष्ठस्तोघ्रशस्प्रे । र 

हव | पूणम् ¦ श्रभितः स्तोत्शस्त्राणि । वदन्तः ] ठरश्शब्दः स्तोमवेचनः | सं 
रस्य । तत् ¦ दिनम् । परितः भवथ | यदिनम.। है मण्डकाः । प्राष्षेययम् | 

प्रादुर्भवति चेति ॥७॥ 
(२९.1.11 1€ 21811001118 8४ ४1€ 06711811 50110€ 886८1166, 
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्रह्मणासंः सोमिनो पात्क्रत ब्रह्मं कृण्वन्तः परिवत्सरीणम् । 
अध्वयेवां घमिण॑ः सिष्विदाना अआविभ॑वन्ति गुह्या न के चित्त ॥८ 

राहमणा्सः । समिन; } वाच॑म् । सुत्रत् । ब्रह्मं । कृण्वन्तः । परि- 
वत्स॒रण॑र् । अध्वर्यवः । घर्मिणः । सिशविद्ानाः । आभिः । 

भवन्ति । गुः । न । के । चित् ॥८॥ 
पायरुः--पोमिनः सोभता; परिस्तरणं स।नत्सरिकं गवामयं 

ब्रह स्तुतशस्ास्मकं कृण्वन्तः कतः अदखाषः | लुप्णेपररोत्तत् । प्रा 
ह्व वाचम. शब्दम् श्रक्रत श्रकषतेमे सरुदटूकाः) प्रापि च घिणुः घ 
प्रवग्यणु चरन्तः र्यवरथवः अध्वरस्य नेतार त्विजे इव रिषि 
स्विशदगाप्राः दाः घमंकाले बिसे निगूढः कचित् फेचन भर्टुका(ः न सं 
ष्टौ सत्याम् श्राषिर्भवनि जायन्ते न] 

पेद्ुटमाधवः-तराक्षणावः | सोमिन श्यीपमिकम् | कमं कृएवन्तः | सं 
रान्त्भवम् | वाचम् | श्रकुषैन् | श्रस्वर्यवः। पमण व्वरन्तः। स्विशच्छुरीः 
छ्राधिभवन्ति। गुद्याः । श्दानीम् । केचिव् निलादुस्थिता-मरट्काः। 
सम्प्रप्थः |८॥ 
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१९९01.- 10€ 07971178 १8 111 50709 1189९ 1871824 1 ४0०1८९8, 
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देवहितिं ्॒गुपुदरदिशस्यं प्रतं नसो न प्र मिनन्त्येते । 
संवत्सरे ्रादण्याग॑तायां तप्ता घर्मा सदुषते विसर्गम् ।९॥ 
देवऽदितिम् । जुगुपुः । द्वादस । शतम् । नरः । न | प्र । 

मिनन्ति । एते । सृवत्सरे । प्रादृषि । आऽतायाम् ! 
तप्ताः । धमः । अङ्नुघते । विऽपस॒गम् ॥९॥ 

सायए़ः--नरः नेतारः एते मस्दरकाः देवहितिं देषैः त॑ विधानं 
असयर्तोरय॑ धमं त्येवं रूपं जुगुपुः गोपायन्ति । काल कक्षे रक्षन्ति | 
धत एव द्वादशस्य हादशमासात्मक्स्य संवत्सरस्य रद त॑ त॑ षसन्तादिकं न प्र 
मिनन्ति न सन्ति | पजन्यस्तुतेरलुमोदनेन पत्तत्कह्ञृष्षटैतवो मवन्तीत्यथैः | 
संवत्सरे सम्पूणं प्राष्पि वषत श्रागतायाम् श्रागते सति धमौः पूर्वं घर्मकाले 
वतमानाः तप्ताः तापेन पीडिताः संप्रति विसगं विसर्जनं विल्लान्मोचनम् 
श्रश्नुवते प्राप्ुवन्ति ॥६॥ 

वेक्कुटमापवः--द्रादशमासस्य संवररस्य । देवति इवीरूपम् । एते । रदन्ति | 
तदेवाह । न ्ठिन्ति। वार्षिकमूतुम् } नेतार ति प्रफाशौभवम्त श्तु 
प्रकाशयन्तीदयथैः । संवत्छरे | प्रावृषि | श्रागतायाम् | तप्ताः केचन । धभ; । बिलात् 
विसर्गम् प्राप्नुषन्ति | तप्ताः धमी इ्यौपमिकस् ॥६॥ 

एदा, 11९ 08४6 [द ४06 00106 105्दर्षणो ग धा पर्ण) 
1101710) 
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१ कि रौ 

गोमायुरदादजमायुर्दात् पृश्चिरदाद्धरितो नो षसमि । 
गर्वो मण्डूका दवत इ॒तानिं सश्रस॒वि प्र तिरन्त आयुः ॥१०॥ 
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गोऽमाधु ; | अदात् । अजऽमायु : | अदात् । पर ¦; । अदात् । 
र । 

हस्तिः । नः । वर्वूनि । गवाम् । मष्टरकाः । ददतः | 
रातानि | सहस्रऽप्तावे । म्र । तिरन्ते । आयु ¦; ॥ १ ०॥] 

तायर्ः-- गोमायुः गोरिव मायुः शब्दौ यस्य तादशो भण्डुकः घ 
धनानि नः श्रस्मभ्यम् श्रदात् ददातु | श्रजमायुः च श्रदात् ददातु । ४ 
हूरितवणश्च श्दात् ददातु । पृश्निः प्रशिनिवणेश्च श्रदात् शवातु । ' 
स्वे सष्टस्रसंख्याका अौषधयः सूयन्त उत्पधन्त इति वप॑तैः सष्टस्सा 
तरिमिन् सति स्वं मणद्रकाः गयां शतानि श्यपरिभितागाः ददतः छस्य 
प्रयच्छन्तः श्रायुः जीवनं प्र तिरन्ते प्रवधेयन्तु ॥१०॥ 

वैकटमाषक्ः--गोमायुः | श्रदादेवमन्ये च । धनानि । श्रस्म्यम् । गष) 
शतानि । प्रयच्छन्त मणड्काः। सदखछसावे बहूनां प्रसवे वषद्धनम् ! प्रवर्धय 
ध्रायुरम्नमिति ॥१०। 
1९९11, ~--1 0९ 012 {19६ 105 [1६ 8 ८0, ६11८ 01९ 1118४ (1६8) 11} 
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24-- ४ 11--48 

कएव ऋषिः । तरिष्ुपूषुन्दः, पश्चमी जगती । सोमो देवता । 

स्वादरभक्चि वय॑सः सुमेधाः स्वाध्ये। व्पोवित्तरस । 
विशवे यं ठेवा इत मत्यौसो मधं बुषन्तौ अमि संचरन्ति ॥१॥ 
सवादोः । अभक्षि । वयसः । सुषा; । सुऽभाध्यैः । वपिवित्ऽ- 

तरस्य । विभ । यम् । देवाः । उत । मत्यौसः । मधु । 
वन्त; । अभि । सम्ऽचरन्ति ॥१॥ 

पावरुः--धदं प्रगाथः सुमेधाः शोभनम्रज्ञः स्वाध्यः स्वाध्ययनः सुकः 
भरिवोविततरस्य अतिशयेन पूजांलभमानस्य स्वादोः सुष्ट्वद्नीयस्य स्वादुभूतः 
षठः अन्नस्य । एताः कमणि षष्ठवः । उक्लक्षणं मयोऽन्तं सोमारन्य 
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श्रभक्ति छर्यकषयेय । यं यदन्नं विश्वे देवा; सर्वैऽपीन्द्राष्यः उत धपि च म्याखः 
मत्यो मलुष्याः मधु ब्रुवन्तः मनो्ुरमेतदिति शब्दयन्तः श्रभि संचरन्ति श्रभिस- 
गरद्धुन्ते भाप्लुवम्ति तदन्नमभक्षीति ।|१॥ 

(311, ,- ५५1581४ 08१६ [ €ा110४६व ध11€ 58 श०प् $ शहा, 1६[116005-00- 

18110, ८६5 †0 {17 ०४ ६९९८४5५1, 
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अन्तश्च प्रागा अर्दितिभवास्य् भवयाता हस्सो दैन्यस्य । 
हन्दविन्द्र॑ स॒ख्यं जुषाणः श्रौकैव धुरमनु राय ऋध्याः ॥२ 

अन्तरिति | च । प्र। अगा; | अदितिः । भवासि । अव्ऽयाता हर॑सः | 

दैव्यस्य । इन्दो इतिं । हृन््रस्य । सस्यम् । जुषाणः । शरौटौऽहव । 
धुरम् । अं । रये । कष्या: ॥२॥ 

सायणुः--हे सोम तवम् श्रन्तश्च प्रागाः। वयस्य यागागारस्य वान्त- 
गच्छसि । गत्वा च श्रदितिः धदीनर्सवं दैव्यस्य हरसः क्रोधस्य श्रवयाता पएरथक्कतौ 
भवासि भवसि । ह्र इति क्रोधनाम । ह इन्दो सोम त्वम् इन्द्रस्य सस्यं जुषाणः 
सेवमानः श्रष्ी । शु्टीति रिप्रनाम । तत्संबन्धी श्रष्टौ । चिप्रगाम्यग्धः धुरम् श्व 
राये समाक धनलाभाय श्र श्रध्याः अनुगच्छसि । अथवाश्वो यथा धुरं 

वृत्वाभिभतवेशं प्रापयति तद्वदस्मान् प्रापय । श्रुपूवे धिगेत्यथः ॥२॥ 

(211. --{70५ 881४ 0९ ¢ तां 88 घाल 1188६ €प्टालव् द्रा, 9706९88६ 
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अपाम सोमसत अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान् 
क्षिं नूनमस्ान्कणवदरेतिः कि धूरतिपमृत॒ मत्थैस्य ॥३॥ 
अपम । सोम॑म् । अमृतौ; । अभूम् । अगन । ज्योतिः । अविदाम । 

देवान् । किम् । नूनम् । शस्पान् । कृणवत् । अरातिः । 

किम् । ऊ हति । धूर्तिः । अमूत । म्यस्य ॥२॥ 
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सायः श्रमृत घमरण सोम त्वाम् श्रपाम पानं करवाम । क 
ततः श्रमृताः भूम भवेम । यस्मात्वम्मृतः भरतस्तवे पानाद्वयमप्यर 
स्याम । पश्चात् ज्योतिः धोतमानं स्वगम् श्रयन्म । श्रविदाम श्ञातवन्तः देऽ 

तथाभूतान् श्रन् नूलम इदानीम् श्ररातिः शुः कं कृणवत् छुयौत् । किष प 
मर्यलय ददानीं मदुष्यभूतस्य मम धूर; द्सकः कं §णवत् इयत् ॥३॥ 

(1{;--प् 19४८ वपा इण शतं 0९८० पल 1फाएपत्ठ]; फट ॥ 
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हां नौ भव हद आ धीत दन्दो पितेवं सोम सूनव सुशेवः । 
सखैव सख्यं दरहंस धीरः प्र ण आयुज्ञीवसं सोम तारीः ॥४ 

` शम् । नः । भव् । दे । आ । पतः । हन्दोऽति । पिताऽईव । सोम् 
सूने । सुऽरेवः । सखौऽव । सस्यं । उञ् । धीः । प्र । 

नः | आर्यः । जीवसं । सोम् । तारीः ॥४॥ 
साथरः--दे दन्यो सोम श्रस्माभिः पीतः स्वं नः श्रस्माकं षदे द् 

शं सुखम् श्रा भब । सुखभवने दृष्टान्तद्वयम्। पिता सूलवे स्वात्मजाय 
सखाय भवति यथा वा सखा दिताश्निवत्ये ते स्थापयिता सखा सस्व 
यथा सुशेवः सुसुखो भवति । शेवमिति सुखनाम ।- तद्त्वमपि भव । पिं 
है उरुशंस बहुभिबहूषा वा शंसनीय बह्ुकीतत्तं सोम धीरः धीरास्तं 
छ्यस्माकं जीवसे जीवनाय श्रायुः श्चायुष्यं प्र तारीः प्रवधेय ॥४।। 
11{:- 603010६ 17४0 ६1 ९६1, 0€ 8९५६९९६, 0 {1ध४, 85 8 ! 
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हमे मा पीता य॒शस॑ उक्ष्यवो थं न गावः सम॑नाह॒ पधैसु । 
ते भ रक्षन्तु विखसश्चरितरव् उत मा खामाचवयुन्त्विन्द्वः ॥५ 
हमे । मा । पीताः। य॒शस॑ः । उरुष्यवः । रथ॑म् | न । गाव॑ः । सम् 

अनाह । पवैऽषु । ते । मा । रन्तु । विऽस्स॑ः । चरतत । 
त । मा । स्मात् । य॒युन्तु । इन्दवः ॥५॥ 
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सायखः-एमे पीताः यशसः यशस्यः उरष्यवः शरमाकं रक्षाकामः 
सोमाः गानः गोविकारभूता वध्यः रथ न रथमिव ता यथा रथं विस्रस्तं पयु 
खमनाई संदधते तदत् मां पीताः सोमाः पवेसु संनह्मन्तु । फिंचते सोमाः मां 
बि्ठसः विक्लस्तात् चरित्रात् चरणादनुष्ठानात् रकन्द॒ । सोमः पीतश्चेत् कम 
्यविसरस्तं भवति । उत श्पिव मा सां लामात् ष्याघेः सकाशात् हन्दवः पीताः 
यतयन्तु परथककुवेन्तु || {| 

(31.:-- 1 1८8€ 81011008 ५1७8 118४ &†४९ 1€ {77६६० 18४८ [ वाप्रा ४. 
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यययो 

ग्निं न मा मथितं सं दिदीपः प्र च॑क्षय शृणुहि वस्य॑सो नः 
भथाहिते मद् आ संम मन्यै येव भ्र च॑रा पुष्टिमच्छ ॥६॥ 
अग्निम् । न । मा । मश्चितम् । सम् । दिदीपः । प्र । चक्षय । कुणुष्टि । 

वस्य॑सः | नः। अथ । ष्ि। ते] मदै । आ । सोम् । मन्यै । 
रेवान्ऽव । प्र । चर् । पुष्टिम् । अच्छं ॥६॥ 

सायणः हे सोम पीतरूषं भा मां मथितम् श्रि न ग्निमिव सं 
दिदीपः संदीपय | श्र चद्धय च चछ्ुषः संधुक्षणेन । नः अस्मान् धस्यसः अति 
शयेन वसुमतः गृहि रं । श्रय श्रधुना हि खलु ते ्वां ष्टे सोम मदे मदाय 
मन्ये स्तौमि । तथा सति रेवानिव धनवानिष्् । वेति संप्रत्य्थं । पूष्टिम् 
श्ररमलपोषम् श्रच्छ प्र चर श्रमिगच्छं ॥६।) 

(2111. }#08 1८ £ 81117 711६ {11८ 1८ एषन्पापल्ल्त एङ प्ित्णा ; 

2{४£ ४8 8 ८]९87€ा 81६ 817 १8।६९ ३ ९६८६7, 

0८ 17) ८87005£ { पह 9 ६८६, 0 5078, 31811 1, &8 8 पला 

10871 8६८६६17 ६0 607001४, 

इषिरेतं ते मम॑सा सुतस्य भश्चीमहि पित्य॑सयेव रायः । 
सोम॑ राजन्प्र ण॒ भायषि तारीर् अष्टानीव सूयी वासराणि 1७ 
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इषिरेण । ते} मन॑सा । सुतस्य । मामि । पितर्स्यऽइव । रायः | 

सोम॑ ¦ राजन् । प्र । नः । आयुर । तारीः। अ्ानिऽ- 

ह्व । सथ; । वासराणि ॥५॥ 

पायणः--हषिरेण हच्छावता मनखा सुतस्य ते सुतमभिषुतं स्वां भकीर्मा 
पिन्यस्य पिकरसंबन्धिलो धनस्येव धनमिव । पित्र्यं धन॑ यथेषणेन मनर 
प्रमूढे तद्वत् भक्ति है सोम राजन् स्वामिन् नः श्रस्माकंश्रायूषि प्रता 
प्रवर्धय वासराणि जगद्वासकानि श्रहानि सूः इव । शत्र 'ुषरोन बाषेणोन ? 
(निर, 4-7) त्यादि निरुक्तं क्षातव्यम् ।\७॥ 

(अ1:-)1४ छ €10४ 1८1 841 लारलाद्पं श्रा ४€ पाद 6 
६1५४९४८ 111€ 87166519] 1161188, 

() 4018, 17, {70101 110 €215८€10€ ६8 501४8 108 {६ 

{11€ 8101718 ५६४३ &10 प 10784९४, 

बिक पजक, 

सोम राजन्मृखया नः स्वस्ति तव॑ ससि व्रत्याशस्तस्यं विदि । 
अरतिं दश्च उत मन्युरिन्दो मा नो भया अनुकामं पर। दाः ॥८॥ 

सोम । रजन् । मृठ्य॑ । तः । स्वस्ति । तव | स्मृति । त्र्या: । 
तस्य॑ । विद्धि । अलति । दक्ष । उत । मन्युः । इन्दो इतिं | 
मा। नः | अयैः। अन्ऽकमम् | प्रा | दा; ॥८॥ 

सायणुः- खोम राजन् नः स्मान् स्वस्ति अविनाशाय मृष्यं सुख 
च| त्रत्या प्रतिनो वयं तव स्मि स्वभूताः स्म । तस्य त॑ स्वकीयं तव वि। 
जानीष! श्रथवां तव॒ स्वमित्यथैः | त्वं जानीष्ठि। किं चट न्दो दः 
्रबृद्धोऽस्मच्छनुः श्रलतिं गच्छसि । उत श्रपि च मन्युः क्रोधः क्रुद्धो वा अलर्ति 
ताशस्योभय विधस्य श्रयः रेः श्रनुकामं यथाकामं नः श्रस्मान् मा परा द 
परादेषटि ॥८॥ 

(= 11.- 14 307६, {8ए0प्राः एह 87 9८९ 8 10ए६ा{ € 816 ध; 
०९१०४६९8; 01 118 € 71747], 

1716 8110 ए0 फटा 816 {2€8}) 10 ए, 0 [पत ; &1९€ ४8 79६ ए] 
160 छपरा 0६02118 71६्धभ्र्ट, 

[मसी 

॥ 
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त्वं हि न॑स्त॒न्व॑ः सोम गोपा गत्रिगात्रे निषसत्था नुचक्ष 
यत्ते वये प्रमिनाम घ्रतानिस नों मख सुषखा देव वस्यः ॥९॥ 

त्वम् 1 हि । नः । तन्वः । सोम् ! गोपाः । गत्रैऽगत्रे। निऽ- 
ससत्य । नृऽचक्षौः। यत् । त । वयम् । प्रऽमिनामं । वरतानि । 

सः] नः । मृद । सुऽसला । देव । वस्यः ॥९॥ 
तसायशुः-है सोम देव त्वं नः श्स्माकं तन्वः तनोरङकस्यं गोपाः हि 

ररिता खलु । श्रतः गाप्रेगात्रे सर्वेष्वद्धेषु शचक्ताः नृणां कमेनेसणां द्रष्टा त्वं 
निषत्थ | निषीदसि । यत् यद्यपि ते तव प्रतानि कमोि ययं प्रमिनाम हस्म 
तथापिष्ठै देव सः स्वं घस्यः श्रेष्ठान् नः श्रस्मान् खुषला शोभनसखा सन् मृ 
सुखय ॥६॥ 

(071.;- 107 110 1198६ ३९६६६1६ 17 ९8८ 1010४, 0 90108, 8171 9 प€ा18" 
€$९ऽ 8710 01810187 ° ०7 ०6५1६85, 

€ € ०{{धित् 202115४ 10171€ 101 8६8 ६प८६३, 85 8 117 

९1६14, &0व, ०६8६ 2 811, ४९ &०८1०, 

ऋददरण सख्या सचेय॒ यो मा न र्प्यिदधेयश्च षीतः । 
श्यं यः सोमो म्यधाय्य॒स्मे तस्मा हृनद प्रतिप्मेम्याथः ॥१०॥ 
्रद्दरेण ¦ सख्या । सचेय । मा । न । र््यित् । हरिऽअश्च | 
पीतः | अयम् । यः । सोभः । नि । अधायि । अस्मे इति । 

तसै | द्द् । प्रऽतिरम् । एमि । आर्युः ॥१०॥ 
सायखुः--शष्टं प्रगाथः श्रदृदरेण उदरायाधकेन सोमेन सख्या सचेय 

संगच्छेय } संगतो भवामि। यः सोमः पीतः सन् मामां न रिष्येत् न र्हिस्येत् 
हे द्य॑श्व न्द्र । सौम्ये सूक्त इन्द्रस्य कीतनं सो मस्येन्द्रस्वामिकत्वान्न विरद्रम् । 
यः श्रयं सोमः श्रस्मे छरमासु न्यधायि निदहितोऽभूत् तस्मै सोमाय प्रतिरम् श्रायु 
जटरे चिरकालावस्थानम् इन्द्रम् एमि याचे ॥१०॥ 

याः ददरः सोमो मृदूदरः' निर, (6.4) ॥१०॥ 

21६. - 118 [ € छ) € ए्लात् 1086 1९87६ 18 ६८7प६ा, 510, 

1.04 ° 23898 [ 1६7) 4४९९ 11] पणाः शपा प~ 

"15 80008 710 १९१०8४९९ 10017 10€, 07 ६18, [ [८85 0१ 

{01&€7 {1 ४० [74॥. 
। , यशे) 
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भप त्या अस्थुरनिरा अमीवा निर्सन्तमिंषीचीरभैषुः । 
आ सोमे असा अ॑रुहदधिष्टाया अग॑न्म॒ यत्र॑ प्रतिरन्त भयु! ॥१ 

अप॑ । त्याः । अस्थुः । अनिराः । अमीषाः । निः । अत्रसन्। त्मिषीचीः 
अगरषुः । आ । सोम॑ः । अस्मान् । असहत् । विऽ्हायाः 1 

अगन्म | यत्र । प्रऽतिरन्ते। आर्यः ॥११॥ 
पाषरः--त्याः ताः श्रनियाः प्ररयितुमशक्याः शमीषा बलवत्य; पी 

भ्रप श्स्ुः अपगच्छन्तु । याः तमिप्रीचीः बलवत्योऽस्मान् निः नितराम् श्र 
प्राप्तुदन् कम्पयन्ति तथा श्रमैषुः । अपगमे कारणमाह यस्मात्सोमः बिश 
महान् सन् श्रस्मान् श्रा श्ररशत् श्रागसमत् प्राप्रवान् श्रत्तोऽपास्थुरिविभाष्ः। 
यरिमन् सोमे पीते श्रायुः आयुष्यं प्रतिरन्ते वधेयन्ति मनुष्यप्त॑ सोमम् भ 
ति ॥११॥ 
(11, ;--( प्रा 781६4168 1184८ {08६ पाध 8ललाह्ा 87 रताा18॥ 

६1६४ {€87€0, 811 ४8४९ 88. 1710 ध1£ १६71188, 
90018 19६0 18} 17) पऽ, €>८९९त1& 101611६४, 871 ऊ 

 €071€ 11676 € 77010118 ९2 {8६८९ा1८९., 

बिजम् 

यो न इन्दुः पितरो हत्पु षीतोऽभ॑त्यो मर्त्य भाविषेश्ं । 
तस्म सोमाय हविषां विधेम सद्धीके भस्य सुमतौ स्याम ॥१; 
यः 1 नु; । इन्दुः ! पितरः] इत्ऽ । पीतः । अम्य; । मर्त्यान् । 

आऽविबेशं । तस्म । सोमाय । हविषां । विधेम । मूके । 
, अस्य॒ । सुऽमतो । स्याम् ॥१२॥ 

पायणुः--हे पितरः यः न्दुः हतु परीतः सन् श्रमः भूतिर ष्ठितः श्रावि 
म्यान् मः श्रमान् तस्मै सोमाय ्टूषिषा विधेम परिचरेम श्रस्य सोस्य भृ 
सुखे घुमतो चायुग्र्टबुद्धी च स्याम भवेम ॥१२॥ 
(11 -ए80€73 पी [वप सलु पाः 08768 78च्८ 170} 

पाक्त] 11 [1708€], [8६ शाराव 0118418, 
50 {९६ ०४ ऽ€7४€ 018 50108 ६11 0018 ध्रजा, शात् 128६ इध्ट्णा 

11 018 ९८8८€ 814 £9%८ण, 
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तवं सोम पित्तभिः संविदानोऽनु धारवाप्रथिवी आ त॑तन्थ । 
तस्यै त इन्दो हविषां विधेम वयं स्यामि पतयो रयीणाम् ॥१२॥ 
तवम् । सोम । पितऽभिः । ̀ सुमऽतिदानः । भसु । चावापूथिवी 

इतिं । आ ! ततन्ध् । तस्म । ते । इन्दो श्वि । हविषा । 
विधम् । वयम् । स्थाम् । पत॑यः । रयीणाम् ॥१३॥ 

सायणः सोम त्वं पितृभिः सष संविदानः संगच्छमानः द्यावापृथिवी 
खावाप्रथिव्यो श्रनु श्रा ततन्थ क्रमेण विस्तरथसि | तस्मै सोमाय हविषा विधेम 
परिचरेम । बयं रयीणां धनानां पतयः स्याम भवेम ॥ ९३) 
(11, :- 4 550८18६९ एश ६11 ' ए €7§ 0४, 0 5012, 189४ 57ध्ध्त 

६5६17 80108 (070 ४11 £8 {६11 87 [1६8 रधा), 

50 91 0018 07 1६४ प§ 6€1५€ ६11६8, (170 शातं 80 1€६ 5 

06६८0 प्ा€ (1 {0८05 07 11611६5, 

त्रातीरो देवा अधिं बवोचतानोमानेों निद्रा ईशत मोत सिपि 
वयं सोमस्य विश्वह प्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम ॥१४। 

त्रातारः । देवाः | अधिं । वोचत । नः । मा । नः | निड्दा । 
शात । मा । उत । जसि; । बयम् । सोम॑स्य । विग्रहं । 

प्रियासः । सुवीरासः । विदम् । आ । बुदेम् ॥१४॥ 

सायर :-्े प्रातारः रक्षितारो ष्टे देवाः नः श्रस्माम् श्रि षोचत 
अधिवचनं ऊरुतः । किं च नः च्रस्मान् निद्राः स्वप्नाः मा द्रात ईरा श्रभूबन् 
भाधितुम्। उत पि च जल्पिः निन्दकः श्ररमान् मा निन्दतु | षयं सौमस्य 
परियासः प्रियाः स्याम विश्वतः सर्वेष्वप्यहुःसु सवैदेत्यथैः । सुवीरासः शोभनपुप्राः 
सन्तः विदथं स्तोत्रं श्रा वदेम श्राभिमुख्येन वदेम । श्रथवा सुपुत्रा विदथं 
गृ्टमावदेम ¦} श्रावदनं पुत्रपौत्राणां धनेनोपच्छन्दनम् ॥१४।। 
(21, :-(1*%€ "8 0 01६55174, 0 $€ (0००8, 77९86 ८४€18, पद ण€ा 708 

81९६7 0? 101 ६8&{#६ 607६0] ए, 

8८ ६९६1101 1112 ़ ६, 26 {1711145 © 08, 57६8 0 {12 
5104 1) 0६६४९ 5015 &70प्ात ५, 
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त्वं न॑: सोम विश्वत वयोधास्त्वं स्वविंदा वंशा नुचक्षाः। 
त्वं म॑ हन्द तिभिः सजोषाः पाहि पश्चातादुत घ॑ पुरस्तात् ॥१' 
त्वम् । नः ¦ सोम | विश्नतः। वयुःऽधा; । त्वम्. | स्वःऽवित् । आ 

विश॒ । नृऽवक्ष; । त्म् । नः । इन्दो इति । ऊतिभिः । सऽ- 

जोषा; । पादि । पर्चातात् । उत । वा । पुरस्तात् 1 १५॥ 

पायरः--द सोम त्वं नः स्माकं विश्वतः सवाम्यो दिग्भ्यो बयो 
श्रन्नदाता ¡ तथा ल स्वर्वित् स्वर्मलस्भकः नूच्ताः सवम तुष्यद्र्टा त्वम् श्रा विः 
हे इन्दो ल॑ सजोषाः सह प्रीयमाणः सन् ऊतिभिः स | धथवोतयो गन्ता 
मरुतः | तै; षष्टितः स् पातात् पश्चात् उत वा पुरस्तात् च पाहि ॥१५॥ 
71, {--00 911 514९8, 90108, ६0 87६ ठाः 111६ - दण्ट : 877 ग 

९१९8, [1६ 116८-7104€7, (€071€ 11117 प्रः 

{74 ¢ 0€ 8८८०7व् एण) ङ 10६९८६1018, 00४0 {८ 

0611170 874 {7070 0६018, {1€5€1€ २18, 

25- - -- 14. 

यम च्रूषिः । धयमाय सोमम्! इति श्रयोदश्याय्या श्रनुष्टुभः, यमाय मधुमत्तमः 
ह्येषा बृहती, श्रादितो दादश तिष्टुभः । श्श्राङ्गिरसो नः पितरो नवम्बा' हति ष 
प्रङ्गिरः--पित्रथधैभूरुलक्षणा | लिङ्गोक्ता देवताः | प्पररि' हत्याद्यास्ति 
लिङ्गोक्तदेवताकाः । पितुदेवताकाः श्रतिद्रवसारमेयौः दव्यादिस्कवुचः सरमापु 
यौ शवानौ परलोकमा्मममितः स्थितौ तद्धवताकः । शिष्टा यमदेवत्याः | 

प्रोधेवास प्रवतौ महीरनु बहृभ्यः पन्थामनुपरस्पशानम् । 
वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजान इविषा दुवस्य ॥९। 

परेयिज्वांसम् | प्रऽवत॑ः । महीः; । अनु । वहुऽभ्यः । पन्थाम् | 
अनुऽपस्पशानम् । वैवस्वतम् | संगमनम् | जनानाम् | 

य॒मम् । राजानम् । हविषा । दुवस्य ॥१॥ 
तायराः- षे मदीयन्तरात्मन् यजमान वा त्वं राजानं पित्णां स्वामि 

यम॑ हषिषा पुरोडाशाषिना द्रुवस्य परिचर | कीरशम् | प्रवतः प्रकरएटकमव 
भूलोकवतिंभोगसाधनं पु्यमनुष्ठितवतः ,पुरुषान्मदीः तत्तद् भोगोचितभूप्रवे 
विशेषानु परेयिवांसं क्रमेण मररणाद््वं प्रापितवन्तं तथा बुम्यः स्वगौ 

| <. भ 
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पुस्यकृषूभ्यः पुरयश्ृताथं पन्थां स्वगेस्योचितं॑मार्ममनुमलशानम्। पापिन एव 
पुरुषान् स्वर्गमाग॑बाचेन नस्क प्रापयति न तु पुस्यकृत त्यथः { वैवस्वतं, 
विवस्वतः सूयंस्य पुत्रं जनान पापिनां संगमनं गन्तव्यस्थानरूपम् ॥१॥ 

उद्रीथाचायैः-- परेयिवांसम् उपसगंध्यत्ययोऽ सामध्यात् कारय: । जिद् चाप्र वत॑माते। 
परयागस्छम्तम् | क्ोकपाल्वात् छताकतपयवेषणाधमेतम्मन््रपदं॒द्वितीयायहुवघनान्तम् । 
यास्कमदृर्षिणाघ्र [नि,, < -20] वाकषयार्थसामान्यादेवतियैर्जातविशेषणाथमध्याहृतम् प्रव 

प्रयकतधमादिसमथपुरपार्थसंवम्धात् प्रकृष्टा मनुष्यजातावित्य्थः | उदुषतश्चः उदु गताश्च देवलातः 
सर्वतो गतत्वाष्ठ षहुभ्यः मिता श्रनुभमितीति । पष्य तुर्या | बहूनामपरिमिसामामेतेषा- 
मेव प्राणिनाम् । पन्थां पन्थानं माग शभा्यभकमभ्तति्पषणं वा । भुपस्पशानं 
स्यधमे [स्व ०] स्परिर्बन्धनारथः | विबप्नम्तम् | शमाएठुभकरमरदृतिक्लकणमागंपषे 
मिस्पयन्तमिति । वैवस्वतं विषस्वतः पुत्रम् । संगम्म॑स्षगं भ्रति पम्यगगमगितारम् । 
अनामाम् । यमं राजाभं सवैस्येश्वरम् । हधिषा दुवस्य परिचर । है मदीयाम्तरास्ममू 
पमान षा ॥१॥ 
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यमो नं गातं प्र॑थ॒मो विषेद नैषा गनब्युतिरपंभतंवा ३ । 
यत्र नुः पूत पितरः परेयुरेना अक्षानाः पथ्या १ भनु स्वाः ॥२॥ 
युमः । नः ] गातुम् । प्रथमः । विवेद ¦ न । एषा । गन्यूति; । 
अपंऽवै । ऊँ इति ¦ यत्र॑ । नः । पर । पितरः । प्रायः । 

एना । जज्ञानाः । प्या; । अरु | स्वाः ॥२॥ 
सायशः-प्रथमः सर्भेषां युख्यः यमः नोऽस्माकं प्रजानां गातुं शभषशभ- 

निभित्तं यिषेद जानाति । पषा गव्यूतिनौपभरत॑वा उ } श्तिशयक्षानयोगाद्यमस्य 
न केनचिष्प्तमपनेतं शक्यत दत्यथेः । यत्र यस्मिन् मर्गे नोऽस्माकं पूव 
पितरः परेयुः एना नेन मार्गेण गच्छन्तो जकश्षानाः जाताः सवं स्वाः स्वभूताः 
पथ्या; सवकमेमागेप्रत्यागता श्रनुगच्छन्ति ॥२॥ 
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उद्रीधाचायैः -- यमः ¡ नः श्रस्माछ प्रजानाम् । गातु शभाशुभकममनिभिसां सुगतिं 

दुगैतिच्च | प्रथमः श्रन्यस्मात् सवस्मात् जातुः पूम् । विचेड जानाति । एषा गव्यूतिः । 
एषा या [` ] छभा्यभक्मंजनितसुगतिदेगंतिश्च । नाऽपभतेवे । श्रतिशयक्षानयोगाद्य [मस्य] 
न केनचिदपहतैमपनेतु स्वविक्तानेनाभिभवितुं शक्यत इति । किच्च ! यत्र यर्मिनू स्वगे । 
नः भअस्माकं | पूरे पितरः पितामहादयः । परा इयुः ्राप्तकामत्वात् स्वपुत्रदाराननवेक्षमराणाः 

पराद्युखागताः | एनाः अनेन यत्तेन हेतुना । जक्तानाः संस्कारद्ारेण पुनजायमानाः 

संस्किरिमसुष्वाः ! श्ाइुतीस्तुतोश्च । स्वाः स्वभूता: । श्रनु श्ाहुति संस्कारानन्तर संस्कृता- 
ससन्त इति । तद्प्यस्मत् पितृगतिशष्थान यम एव तत्वतो जानाति नान्य इति पूर्ात्तम् 
सर्वः ॥२॥ 
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मातरी कम्येयंमो अङ्किसोभेब्ंहस्पतिशककवभिवांद्रधानः । 
यांश्च देवा वावृधुर्ये च॑ देवान्स्वाहान्ये स्वधयान्ये म॑दन्ति ॥३॥ 

मातरी । कव्यैः | य॒मः । अङ्खिरःऽभिः । बहस्पतिः । ऋक्वभिः | 

ववृधानः । यान् । च । देवाः । ववृधुः । ये । च । देवान् । 

स्वाह। । अन्ये । स्वधया । अन्ये । मदन्ति ॥३॥ 

सायणः-- मातली । मातलिः इन्द्रस्य सारथिः । तद्वानिन्द्रो मातली । सः 
कव्यैः कव्यमाम्मिः पिभिः सहक््वृधानो वधमानो भवति | यमश्चा्गिरोभिः पितु- 
विशेषैः सष वधमानो भवति ।` तत्र देवा इन्द्रादयो यास्व कन्यभागादीन् पितन् 
वब्रधुवर्धयन्ति ये च कन्यभागादयः पितरो देवानिन्धादीन् वयन्ति तेषां मध्ये 
अन्ये इन्द्रादयः स्वाहा मदन्ति स्वाहाकारेण हृष्यन्ति अरन्ये पितरः स्वघया 
स्वधाकारेण हृष्यन्ति ।३॥ 

उद्रीयाचयैः--मातली सारथिरिन््स्य ¦ कव्यैः कन्यनामभिः पितृभिरसह । 
ववृधानः सवप्रथानया बृद्ध्या वधमान स्ते ! यमप्रसादादिति वाक्यशेषः | यमश्चांगिरो- 
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भिष्सह सदा वर्बुमान श्रास्ते । ब्स्यतिक्रकमिः । प्रणकमो देवविशेषाः । ऋकमिर्मध्यस्थानै- 
दवगयीस्सह सद् वधरधामो चमन धास्ते । यमगरसाात् | किञ्च यार पितुन् देवा वषुः 
घद्धयन्ति स्वेनोपकारेया | ये श पितरो वैवान् स्वेनोपकारेण षयन्ति । यश्छष्वसभ्बन्धात्त- 

ष्ृ्दोऽध्याहारयः | तेषां पितणां मध्ये एके पितरः स्वाहा मदन्ति | ष्वाहाकारप्रदानेभ 
हयिपा ठुप्यत्ति | यमेनं सह॒ खधयान्ये मवुम्ि | खधाकारप्रवामेन हविषेके पृष्यम्ति 
यमेन स्ट ॥६॥ 
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विदि 

हम यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्किरोभिः पित्रभिः संविदानः । 
भा त्वा मन्त्रा; फविशस्ता वदश्त्येना संजन्हविष| मादयस्व ॥४॥ 
हमम् । यम् । प्रऽस्तरम् । आ । हि । सदि । अद्विरःऽभिः। पितृभिः । 

सुऽ्िदानः । आ । वा । मन्त्रः | कविऽरास्ताः । वन्तु । 
एना । राजन् । हविष! । मादयस्व ॥५॥ 

सायशणुः- है यम श्रह्गिरोभिः एतन्नामकैः पितरूमिः संविदानः पेकमत्यं 
गतः एमं प्रस्तर विस्तीणं यक्षविशेषं श्रा सीद ्मागरयोपविश | हि यस्मादेषं 
तस्मात् कषिगस्ताः विद्द्धिः छतिग्भिः प्रयुक्ताः मन्त्राः स्वा त्वां श्रा श्न्ु| 
हे राजन् एना एतेन हबिषा तुष्टो मादस यजमानं षय ।॥४। 

उद्ीथाचायैः--मं । हे यम | प्रस्तरम् अस्मवीययेदिस्सरणगमां्मं (वुभानं १) 
प्रति | चा हि सीद् । हीति पदपूरणः | उपवेष्टुमागस्छ । फं कुर्वन् 1 उस्यते | श्रगिरोभिः 

शंगिरोनाममिः पितृभिस्सह (स)न् पथि विनोदमाथ॑चिचिन्रः; (कथा) इुवम्निति । 
्राराष्छुन्तं ख न्तं स्वां स्तुतिमम्प्राः कविशस्ता मेधाविभिः ऋक्यसिः भा वहन्तु श्रोहष्यत्वेन 

निमित्तभूताः प्रापयन्तु | भ्रागत्य च दहास्मदुयज्ते | स'दयत्ष तपयामानं तृप्य वा ॥४॥ 
८८६४. ९76 0 8118, 15 ६४ १18८९ {07 ६0€€, 19171 ध058€1{ ६० ० 
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१. [य 

अह्िरोभिरा ग॑हि यक्षियैभियम वैरूपैरिह मदयख । 
विखन्तं हुये यः पिता तेऽसिन्यक्षे बर्हिष्या मिषद्य ॥५॥ 

अङ्खिरःऽभिः । आ । गृहि । यृ्िभिः । यम॑ । वेख्यैः । इह ! 
मादयस्व । विर्वस्वन्तम् । हुवे । यः | पिता । ते । अस्मिन् | 

यङे } वर्धि । आ ] निऽसथ 1५] 

सायरुः--ह यम वैरूपैः पिविधरूपयुकः वैरूपसामभरियेवा वर्धि 
यज्ञयोग्य; श्रक्खिरोभि; सष श्रा गहि ध्रागच्छु। श्रागत्य च ६ श्रस्मिन् य 
मादयस्व यजमानं हेय । यो विवस्वान् ते तवं पिताऽस्ति श्रस्मिन् गश 
विभस्वन्तं हय श्यामि । स षास्तीणं बर्हिषि श्रा निषद्योपविश्य यजम। 
हृषेयतु ॥५॥ 

उद्गीथाचायेः -- भंगिरोभिष्सषगच्छ । यकियेभिः पशे । यश्चसम्पादिभिषां 
धिरूपा एष पैरूपाः | यहुरूपैरिति । भरागत्य च हहास्मदुयचे | [ मावयस्व ] हप॑यःत्मा 
शरप्य वा| ते षव] तमिस्याध्याहाषम । यदिति सामथ्यौत् । तेन चाहूतेन सहास्मि 
चक्षे | बर्हिषि तेदिरस्तरणे भा निषद्य मर्यादयोपविश्य | विधा मादयस्बेति ॥५॥ 
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रकया 

भद्करसो नः पितरो नषा अथ॑वाणो भृग॑वः सोम्यासः । 
तेषी वयं संमतो यक्षियानामपिं भद्रे सौमनसे स्थाम ॥६॥ 
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अर्हिरसः । नः । पिततः 1 नर्वऽवाः | अरर्वाण; ] भृगवः | 
सोम्याः । तेषाम् । वयम् 1 सुभ्मतौ । यु्र्यानाम् । 

अपि । भद्रे । सौमनसे । स्याम ॥६॥ 
सायशः--श्रङ्धिरसः श्ङ्धिरोनामकाः श्र्थ॑वाणः श्रथवेनामकाः भृगवः 

श्रगुनामकाश्च नोऽस्माकं पितरः नवग्वाः शछभिनवगमनयुक्ताः तदा नूतनवस्री- 
तिजनका इत्यथः । ते च सोम्यासः ¦ सोममष्ैन्तीति सोम्याः । यशियानां 
यज्ञाषणां तेषा सुमतौ श्रलुध्युक्तायां बुद्धौ बयं स्याम सवेदा तिष्ठेम | श्रपि च 
सौमनसे भद्रे सौमनसस्य कारणे कल्याणे फलै स्याम सवेदा तिष्ठेम 6 

उद्रीथावायंः-पे पिते षा । नः भस्माफं | पितरः फीद्णाः | मवग्ाः 
माते मासे विषुयक्षे नघा गतिः | न पतिते घा मनसो रातिरभिल्लाषः । श्टुगवश्च | सोभ्धाषः 

सोमक्तभ्पादिनः । तेषा सवेषामेव । धयं । सुमतौ स्याम शोभनायामनुपराष्रधुद्धौ । यक्षियानां 
धक्ा्हाणां यक्चसम्पादिनां बः ] श्रपि । भदे भन्दनीये मानवति वा । सौमनसे सौमनस्ये 
भ्रीताविष्यर्थः । स्याम भ्वेमेष्याशास्महे । यमप्रसादुदिति योभ्यम् | सदेवतष्वाधिघ।ताय 
मन्त्रस्य ॥६॥ 

2६४ {--0 पः 41218, 4.7 17989६8, ८1€ वि ५६६ १६8, ६116 € £1181४817)8, ६11 
80718-10४118 23118108 र ॥11€8€ [10] $ 01९5 {18 ९६ 08 171 
{1817 ६००१ 11], वर् धाम 18४९ ४५३ 10 धाः पत् 

8५0, 

20, :- 007 8118, 1 ^} ६114585, (1 48४8४४8३, 
(¶11£ & 11874818, ६५९ 90{&3, (811) 0 त 9008, 
५0160 58८1116६ 708 ६ 0९10 ध) {8४0 पा, 
1 ६0९1८ 81157161008 ६०५५1], 

रषि प्रहि पथिभिः पूर््येभिर्त्र। नः पुवै पितरः परेयुः । 
भा राजना स्वधया मद॑न्ता युम पयाति वरणं च देवम् ॥७ 

प्र | शि । प्र इहि ! पथिऽभिः | नु ¦ | यत्र॑ | नः | पूर | 
पितरः । परायः ] उमा । राजाना । स्वधया । मदन्ता 1 

य॒मम् । पुर्यसि । वरणम् । च | देवम् ॥५॥ 
सायराः--यत्र यस्मिन् स्थाने नोऽस्माकं पूवे पुरासनाः पितरः पिता- 

हादयः परेयुः पूर्व्येमिः पूतैरिमन कले भवैः । श्ननादिकालम्ृ्तेरित्यथेः, 

पथिभिमौगैः है मपिपतस्ततस्थानं प्रि प्रगच्छ शीघ्रम् गच्छं । तन्न गत्वा च 



सवधया शृतान्नेन मदन्ता मदन्तौ दष्यन्तौ राजाना राजानौ उभा 8 
यमं दें द्योतमानं वरुणं च पश्यासि प्रश्य (५ 
02८६, :-(10 ५0८ ८०1705६) -- 
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। शरणी 

सं शच्छख पिदेिः सं युमेने पूतेन परमे व्योमन । 
हित्या्यावचं पुनरस्तमे्ि सं भच्छस्व त॒न्व। सुवचः ॥८॥ 
सम् । गच्छस्व । पिभिः } सम् } यमेन । इष्टापूर्तेन । परमे । 

विऽओंमन् । हिलाय॑ । अवयम् । पुनः. । अस्त॑म् । आ । 
इष्टि । सम् । गच्छसु ! तन्व । सुऽवर्चौः ॥८॥ 

सायरः--हे सवीय पितः श्तस्त्वै परमे चक्करष्टे ग्योमन् व्योभरि 
स्वगोख्ये स्थाने स्वभूतैः पितृभिः सह् सं गच्छुस्व । एशपूतेन भरौतस्मावैदानफसे 
संगच्छस्व । तत दष्टपूरतेन सहागस्य शवथ पापं हित्वा परित्यत्य श्चस्तं परियः 
मानाख्यं गृह्टमेदि शाच्छं । ततः सववौः तृतीयार्थे प्रथमा । सवच॑सा शोभनः 
दी स्तियुक्तेन तन्वा शरीरे संगग्छुस्व ॥२॥। 
०९६, :--0 १६९४ {€ {4८178 10 द्दणला © 1190, 10६८६ ९६10६, 
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भषेत् वीत॒ वि च॑ ् षेतातोऽस्मा एतं पितयं छेफमंक्रन् । 
अशौभिरद्धिसकृभिव्यैक्तं य॒मो ददात्यवसाभमसमै ॥९॥ 

अप । इत । नि $्त। बि} च| सूपत् । अत॑ः! असे । एतम् | 
पितरः । छोकम् । अक्रन् । अदह॑ःऽभिः। अत्ऽभिः। अक्तुऽभिः! विऽ- 

क्तम् } यमः | द्दाति । अवऽसान॑म् । अस्मै ९) 
सायणुः--श्मशाने पूरवे स्थिता हे पिशाचादयः श्रत: ध्मात मृतयजमान- 

वुष्टूनस्थानादपेत शपराच्छ्त बीत विशेषेण गच्छत | ति घर्पत च| हवं स्थानं 
प्रत्यस्य नानाभादेन दृरतरं देशं गच्छतेस्यथं; । पितरः श्रस्मै मृतयजसानस्या- 
थाय पतं लोकमिरदं द्ुनस्थानम् धकर यमस्याक्या अन्वङ्कवैन् । यमोऽप्य्ठभिवि- 
बसै: श्रद्धिः श्वभ्युकणोदकैः श्रकवभिः रत्रिभिरवयक्ते संगतम् । शुष्धिनिभिततैः 
फालोदकादिभिः शोधितम् इव्यर्थः । श्रवसाने द्नस्थानं श्रस्मै मृतयजमान- 
रथाथोय ददाति दन्तवान् ॥६॥ 
९४, ;--(1 धा€ 09548068}: -- 5६811 881९, ६० १९६४, 1181९186, ६11६ 

{4611275 [18९ 718व€ 18 718८6 {0 00, णाश धी 
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दुवस्य 

भर्तिद्रव सारपरेयौ शवानौ चतुरक्षौ श्वरौ साधुना पृथा । 

अथं पितन् सुद्र उवह यमेन ये संध्रमादं सरदन्ति ॥१०॥ 

अति | व्रथ । सारमेयौ । खानौँ । चतुःऽअकषौ । शषलौ । साधुन। । 

पथा । अर्थं । पितृन् । पुऽविदत्रान् । उप॑ । इषि । यमेन । ये । 

सधमादम् । मदन्ति ॥१०॥ 

तायणुः--है श्रम्ते खाना पथा समीचीतेन मार्गेण श्वानावुमौ श्रति द्रव 

श्रतिक्रस्य गच्छं | यमसम्बन्धिनौ यौ ए्वानी प्रेतस्य धाधकौ ती परित्यज्य 

समीन्वीनेन भार्येण प्रद सयेव्यर्थः ! कीष्टशौ श्वानौ । सारमेयौ । सरमा नाम 

काचित् प्रसिद्धा देवशयनी ¡ तस्याः पुत्रौ चदस्दौ इपरिभागे पुनरप्यि्ठयं 



२२० ऋगभाष्यर्सम्रहः 

ययोस्ताहशौ । श्रथ शोभनमार्गेण गमनानन्सर ये पितरो यमेन सुधमा 
सष््ष मदन्ति प्राप्तुबन्ति तान्सुषिदघ्रान् सुष्ठवभिज्ञान् पितृन् उपेहि उपगच्छ ।१०। 
९९६, :--(0 € 018९) रपा) 8पत जा ४0€ ४0 0088 0 
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यो ते श्वानौ यम रश्चितारौं चतुरक्षौ पथिरक्षी तृचक्ष॑सौ । 
ताभ्यामेनं परिदोहि राजन्तसवस्ति चौस्मा अनमविं च॑ धेहि ॥११॥ 
यौ । ते । शानौ । यम । रक्षितारौ । चतुःऽभक्षौ ¦ पथिरक्षी इति पथि- 

रक्षी! नृऽ्चक्षसौ । ताभ्याम् । एनम् । परि । देहि । राजन् । 
स्वस्ति । च । अस्मे । अनमीवम् । च । पेहि ॥११॥ 

सायरुः-- राजन् हे यम ते त्वदीयौ वौ श्वानौ विद्येते ताभ्यां ट राजन् 
यम एनं परेतं परि देह रक्षणा प्रयच्छ । कीदृशौ शनौ रदितारौ यमगृष्टस्य 
रक्तक} चदुरतौ छदिचतुष्टययुक्तो पथिरदी मार्गस्य रकको । रचदसौ मलुष्यै 
ख्याप्यमानौ । शरुतिस्मृतिषुराणाभिक्षाः पुरषाः तैः प्रख्यापयन्ति । ताभ्यां 
श्वभ्य दत्त्वा श्रस्मै प्रेताय स्वस्ति च केम श्चपि श्रनमीयं च सोगामावं श्चपि 
धि सम्पादय ।॥११॥ 
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थी 
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दरूणसावेसुतृप। उदुम्बरो यमस्य वुतो च॑रतो जर्नो भु । 
तावर्मभ्य॑॑दशये सूयोय पुनदातामसमघेह भद्रम् ॥१२॥ 
उरुऽनसौ । असुऽत्पौ । उदुम्बलौ । य॒मस्य॑ । दृतौ । चर्त; । 
जनान् । अयु । तौ । अस्मभ्यम् | दृशय । सुयौय | पुन॑ः । 

दाताम् | असुम् । अघ | इह ¡ भद्रम् ॥१२॥ 
तसायखुः--यस्य सम्बन्धिनो दूठी श्वानौ जनाँ श्रल प्राणिनो ल्यीकुत्य 

स्त्र चरतः । कीदृशो उशुणलौ दीधेनासिकाुक्त  श्रुतृपौ परकीयान् प्रासान् 
स्वीकृत्य तेस्तृप्यन्प्ौ उदुम्बलौ उरबलौ तावुभौ दृतौ सीय दशये सूर्य॑स्य 
दशनाथम् श्रय दिनि इट कर्मणि मदम श्रमं समीष्वीनं प्राणं पुनरस्मभ्यं 
दाक्तामदत्ताम् ।॥१२॥ 
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यमाय सौर्यं सुनृत यमाय जुहुता हविः । 
य॒मं ह यक्षो म॑च्छत्यगनिदूतो अरंकृतः ॥१२॥ 
यमाय॑ । सोम॑म् । सनुत ¡ यमाय॑ । जुहुत् । हवि; । 
यमम् । ह । यज्ञः ¦ गच्छति । अनिऽदूतः । अर॑म्ऽकृतः ॥१३॥ 
साथरः--हैः ऋत्विजो यमाय यमदेवता्थं सोमं घनत लततास्मकं सोमम् 

धमिषुरत । तथा यमाथं हविशहुत । श्रग्तेदुतो यस्मिन् यज्ञे सोऽयमग्निदूतः | 
श्मग्नेदृतत्वमस्यत्राम्नातम् । अग्निर्देवानां दूत अासीदिति' (ग, 8. 71. 5,8,5) | 
शररकृतः बहुभिदरन्यैरलंकारदूपैै्तः तादशो यशे यमं ह यममेव 
जन्छुति ।|१३॥ 
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यमाय॑ वृतव॑दविजहोत भ्र चं तिष्ठत । 
स ने देवेष्वा य॑महीैमायुः प्र जीवत ॥१४॥ 

यमाय॑ । धृतऽव॑त् । हविः । जुहोत । प्र । च । तिष्ठत् | 
सः । नः । दयेषु । आ । यमत् । दाम् । आरथुः । म्र । जीवसं ॥१४॥ 
सायणः ऋत्विजो युयं यमाय पृतवदान्येन संयुक्तं शविः पुरोडा 

शादिकं लु्ेत जुहुत ! प्र च रिषत यमम्. युयम् उपतिष्ठध्यं च । देवेषु मध्ये स 
थमो देवः श्र जीवसे ्रकृष्टजीवनाथं नोऽस्माफं दीधंमायुः श्रायमत् प्रयश्छतु ॥१४। 
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योभय 

यमाय मधुमत्तमं र्ति हव्यं शहोतन । 
दं नम् ऋषिभ्यः पूर्वेभ्यः पूर्वभ्यः पथिङकवूर्यः ॥१५॥ 

यमाय॑ मधुंमतूऽतमम् । रकष । हव्यम् । जुष्टोतन् । 
दम् } नर्मः । ऋर्वम्यः । पूर्वेभ्यः 1 पर्वेभ्य; । पथिक्ृत्ऽभ्यः ॥ १५५ 

पायणः--हे ऋत्विजो यमाय राशे मधुमत्तममतिशयेन मधुरं हव्यं पुरोखा- 
शाषिकं ृषिजश्ेतन जुहुत । पूर्बजेम्यः सष्टथादावुत्पन्नेभ्यः शत एवे पूरैभ्यः 
सर्मप्तः पूवेभाविभ्यः पथिकृद्भ्यः शोभनमागकारिभ्यः ऋषिभ्यः इदं प्रत्यकं 
यथा भषति पथा नमोऽस्तु ॥१५॥ 
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निकुकेभिः पतति षडुवीरेकमिद्वृहत् । 
चिष्टुबभायध्री छ्न्दसि सवां ता यम आहिता ॥१६॥ 

त्रिऽवह्ुकेभिः । पतति । षट् । उर्वी; । एकम्. । इत् । बृहत् । 
्रिऽस्त॒प् । गायत्री । छन्दसि । स्वौ । ता । य॒मे । आऽदहिता ॥१६॥ 

सायर निकद्ुकेभिः । द्वितीयार्थे तृतीयेषा । त्रिकद्रकान्। ष्योतिर्गौ- 
रायुरिति पयो यागविरोषारित्रफद्रका उच्यन्ते । तान्प्रत्यङ्गमावाय स॑रक्षणाथम् 
घ पतति यमः; भ्राप्नोति। षदसंस्याकाः उर्वीः भूमीः १ कृतप्रत्यवेक्षणाय 
भ्राप्मोति । पाश्वोन्येः शाखान्तर मन्ध्रे समाम्नाताः परमो नतु चोश्व 
परथिवी चपश्वौषधयश्चोकं च सुदता चेति| एकमित् एकमेव वृत् मत् 
जगधमश्व प्रतिपालनीयः प्राप्नोति फं च यानि त्रिष्टुनायण्र्यावीनि 
हेन्दासि सन्ति स्वौ ता सर्वाणि तानि छन्दांसि यमे शराहता साहितानि । 
श्तिविम्िः सुतिरवेनावस्थित्तानि ॥१६॥ 
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यसपुधः शंखाख्य श्रुषिः | शश्ग्निष्वात्ता' शत्येषा जगती, 
शिष्टाजिष्टुभः | पितरे देवता । 

दरतामवर उत्पर॑स उन्मध्यमाः पितरः सोम्यास! । 
भसु य हयुरवृका ऋतक्ास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥१। 

उत् । ईरताम् । अरे । उत् । परासः । उत् । मध्यमाः । पितरः । 
रोम्यास॑ः । अम् । यः । ईयुः । अवृकाः । कत्ाः । 

ते । नः 1 श्चवन्तु । पितरः 1 श्येष ॥१॥ 
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सायः त्रिविधाः पितर, उत्तमा मध्यमा च्रधमाश्चेति । यथाविधं 
रत॑ कमौनुष्ठाय. पित्त्वं प्राप्ता उत्तमाः । स्मातेकमेमात्रपरा मभ्यमाः। 
छ्यत्रापि कैर्चिस्संस्कारेर्विकला अधमाः । एतदेवामिप्रेत्य ध्येऽप्रिदग्धा येऽन- 
भिदग्धाः' इत्यादिमन्त्रः समा्नान्तः । तेषु श्रवरे निकृष्टाः उदीरताम् उत्तमं 
हविः प्राप्नुवन्तु । परासः उत्तमाः पितरः उत् ईरताम् । मध्यमाः पितरश्च उत् 
रताम् । ते सर्वेऽप्यस्महिषये सोम्यासः सोम्या अनुग्रहुपराः सन्तु । ये पितर 
श्रवरकाः बृकवद्रण्यश्धवदस्मासु हिसामकुबेन्तः ऋतज्ञाः अस्मदनुष्ठितं यज्ञं 
जानन्तः श्रसुम् अस्मसप्राणम् च्यः रक्षितं प्राप्ताः ते पितरः दवेषु श्रस्मदीयेष्वा- 

हानेषु पुनः नः -च्रस्मान् श्वन्॒ रन्तु ।१॥' 
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इदं पितृभ्यो नमे अस्त्वद्य य पुंसो य उप॑रास इयुः । 

ये पाथिवे रज्ञस्या निष॑त्ता यो वा नूनं सुवृजनासु विक्षु ॥२॥ ` 
इदम् । पितृऽम्य॑ः । नर्मः । अस्तु । अब । ये । प्रवसतः । ये । 

उप॑रासः । ईयुः । ये । पार्थिवे । रज॑सि । आ । निऽसंत्ताः । 
ये । वा } ननम् । सुऽवजनासु । विक्षु ॥२॥ 

सायरुः--पूवासः यजमानोत्पत्तेः प्रवेमुतपन्नाः ज्येष्ठातृपितामदहादय 
ये इयुः पितृलोकं प्राप्राः। ये चान्ये उपरासः यजमानजन्मन उपरि उत्पन्ना 
कनिष्ठञ्चातृस्वपुत्रादय ईयुः पितृलोकं प्राप्राः | ये अग्न्ये पार्थिवे परथिवी- 
संब॑धिनि रजसि रजोगुणकारयेऽस्मिन् कमणि श्रा निषत्ता हृविः स्वीकतुंमागत्यो- 
पविष्टाः । ये वा केचिदन्ये बन्धुवगेरूपाः पितरः विक्त बन्धुरूपासु प्रजासु श्रा 
निषत्ताः श्राद्धादिस्वीकारायागत्योपविष्टाः। कीदृशीषु विक्खु । सुवृजनासु । 
बज्यते परित्यज्यते दारिद्र थमनेनेति व्रजनं घनम्। शोभनं व्रजनं यासां ता 
सुश्रजनाः। तादृशीषु । धनसमृद्धया शआद्धादिकमेपरायणास्वित्यथेः। सर्वेभ्य 
उक्तेभ्यः. पितरभ्यः श्रय श्रस्मिन् कमंरि इदं नमः श्रस्तु । अयसाहूतिप्रदानपूवेको 
नमस्कारो भवतु ।२॥ 
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आहं पितन्सुिव्नौ अवित्सि नपातं च विकर्णं च विष्णोः । 
वर्हिषदो य स्वधया सुतस्य भज॑न्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥३॥ 
आ । अहम् । पित्न् । सुऽविदत्रान् । अविच्सि । नपातम् } चं । विक्र 

मणम् च । विष्णो; । बर्हिसदः । ये । स्वधया | सुतस्य॑ । 
मज॑न्तः । पित्व: । ते । इह । आऽगपिष्टाः ॥३॥ 

सायरुः-श्र्टं यजमानः सुविदघ्रान् मदीयां भक्ति सुष्टु जानः पिनृन् 
श्रवित्ि श्राभिग्रुख्येन लब्धवानरिमि । विष्णोः व्यापिनो यङ्कस्य नपातं च 
विनाशाभावं च विक्रमण च विशेषेण प्रवृत्ति च लन्धवानस्मि | ये पितरः 
य्िषदः धर्ष सीदन्ति ते शद श्रप्मिन् कमणि श्रागमिश्ाः श्रतिशयेनागताः | 
धद्रपूरवं समागत्य स्वपया पुरोडाशाश्न्नेन सष सतस्य ्रमिपुतस्य सोम- 
मा्तणएस्य पितः पितो रन्नस्य भागं भजन्त सेवन्ते उपयुक्षते ।(३ 
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धर्मद; पितर उत्यरश्वाग् इमा वों हव्या च॑कृमा जुषध्वम् । 
त आ गतावसा क्ंसमनाथां नः शंयोश्पो दधात ॥४॥ 
बहिंऽसद्ः । पित्रः । कती । अर्वाक् । हृमाः ¦ वः । व्या । चकुप् | 

जष्वम् । ते । आ । गुत् । अव॑सा । शम्ऽतमेन ! अथ॑ । नुः | 
दाम् । योः | अरपः। दधात ॥४॥ 

साथः हेः वर्प्िदः । यक्षे सीदन्ति इति बर्हिषदः । श्रव्रापि। धये वै 
यश्वानस्ते पितरो चर्टिपदः' (ते. ब्रा. 1-6-9) शत्यत्र श्रतत्वाधागं कत्वा प्रेत्य 
पिवृह्ञोकं प्राप्ता बर्हिषदः । ताहशा हे पितरः श्रवस् अवोचीनानामस्माकम् 
उती रक्षा मवद्धिः कतैव्येति शेषः । बः युष्मद्थं श्मा शव्या एतानि हवींषि चज्कम 
छ्मतस्तानि जुषध्वम् ते हविजष्टवन्तो युयं शंतमेन सुखतमेन श्रवसा रकणेन 
निमित्तभूतेन त्रा गत श्राभिसुख्येनास्मान् प्राप्तुत । श्रथ अनन्तरं नः रस्मभ्यं 
शं सुखं योः दुःखवियोगम् श्ररपः पापरश्टितं न दधात वस ।\४॥ 



२२६ ऋगामाष्यसग्महः 

7. :- (0 पट 1४0 ६० ए5 च्ल शठपाः 0, गप ए202ा5 10 51 
0 ६0€ &7255 { #भ€ {14९ ए 8६ ६1€8€ {1९075 {07 ण्य, 

2८८९४ प्ल { (गण [तलाः पण च्छया 705६ ७६88६ 

70६66101 24 &1%€ 75 {1९21६ अव ६2110 पला 911 1 

उपहूता पितरः सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु । 
त आ गमन्तु त इह शरुवन्त्वाधिं बरुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान् ॥५॥ 
उप॑ऽटरताः । पितरः । सोम्यासः । बर्हिष्येषु । निऽधिषु । प्रियेषु । 

त । आ । गुमन्तु । ते । इह । श्रुवन्तु । अधिं । ब्रवन्तु । 
ते । अवन्तु । अस्मान् ॥५५॥ 

त्ायख॒ः-सोम्यासः सोम्या अस्मदनुग्रहपराः सोमसम्पादिनो वा 
पितरः वष्येषु यागार्हषु प्रियेषु वृप्तिकरेषु निधिषु निधिसदशोषु हविःषु 
निमित्तभूतेषु सत्सु उपहूताः ० ते पितरः श्रा गमन्तु आगच्छन्तु | 
गत्य च दृह अस्मिन् कमणि अस्माभिः प्रयुक्ताः स्तुतीः शरवन्तु श्रुवन्तु । 
श्रुत्वा च श्रधि जुबन्वु । साधुरयं यजमान इत्यादरेण कथयन्तु । ते तादृशाः 
पितरः शस्मान् श्रवन्तु रच्न्तु ।५॥ 
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आच्या जानु दक्षिणतो निषचेमं यज्ञमभिगणीत विच । 
मा हिंसिष्ट पितरः केनचिन्नो यद आग॑ः पुरुषता कर॑म ॥६॥ 

आऽअच्यं । जाद । दक्षिणतः । निऽसर्चं । इमम् । यज्ञम् । अभि । 
गणीत् । विधै । मा । हिंसिष्ट । पितरः । केन॑ । चित् | 

न॒ः । यत् । वुः । आग॑ः । पुरुषता । कर॑म ॥६॥ 
सायणः पितरः विश्वे सर्वे यूयं जानु त्राच्य भूमौ निपात्य दक्तिणतः 

दक्तिणपा्वं निषद्य उपविश्य इमम् अस्मदीयं यज्ञमभि णीत श्रभिष्टुत । विशिष्ट- 
कृप्तियोगात् परया प्रीत्या सगुणोऽ्यं यज्ञ इति प्रशंसतैत्यर्थः । रपि च वः 
युष्माकं यक्किचित् कमे वेगुख्यजनितम् श्रागः श्रपराधं पुर्षता मनुष्यत्वेन 
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्ैतुनां कराम वय॑ कृतवन्तः ह पितरः तेन केनचित् अप्यपराघेन नः श्चस्मान् 
मा द्िंसिष्ट [|६॥ 
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आसीनासो अरुणीनासुपस्थं रयिं ध॑त्त दाये मत्थीथ । 
पत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः भ्र य॑च्छत् त इहो9 दधात ॥७॥ 

आसीनासः । अरुणीनाम् । उपऽस्थं । रयिम् । धत्त ¦ दाद्ुषै । 
मत्यौय । पुतरभ्थः; । पितर्; । तस्य॑ । वस्व॑ः । प्र । यन्छृत | 

ते । इह ¦ ऊर्जम् । दधात् ॥७॥ 
सायणः--श्रर्णीनाम श्रारोच मानानां ज्वालानां वा देवतानां वा 

उपस्थे समी पस्थाने बेद्याख्ये श्राखीनासः उपविष्टाः पित्तरो पू दाशुपे ह विषेत्त- 
वते मत्यौय मनुष्याय यजमानस्य रथि धन॑ धत्त दृत्त। टै पितरः यूयं तस्य 
यजमानस्य पुत्रेभ्यः वस्वः वु धमं प्र यच्छत } ते ताष्टशा यूयम् ट श्रस्मिन् 
श्स्मदीये कमणि ऊज॑ धनं दधात निधत्त ।(५॥ 
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+र यकः 

ये नुः पुँ पितगः सोम्यासऽनृषिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । 
तेभिवमः सैरराणो हरवीष्य् दशन्नुशद्धिः प्रतिक्रामम॑ततु ॥८] 
थे । नुः । प्रयै । पितरः । सोम्यासः । अनुऽऊहिरे । सोमपीथम् । 

वरिष्ठः । तेभिः] य॒मः} सम्ऽरराणः । हवीषि । 
उशन् । उहात्ऽभिः । प्रतिऽकामम्. । अत्त ॥८॥ 

सायणुः--~णेम्यासः सोमसंपाविनिः विष्ठाः । वस्वेतमाः कृताच्छादना 
धनवत्तमा वा नः प्रश्माकं ये पू पितरः सोमपीथं सोमपानं श्रनृ्टिरे धालुपूर््येए 
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(~ = < तव 
देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च प्राप्तवन्तः । दत्तवन्तः इत्यथः । उशन्. पितृभिः सहं 

संभोगं कामयमानः यमः पित्तेपतिः उशद्धिः यमेन सह संभोगं कामयमानः 
तेभिः तेरम्मदीयेः पित्रभः सह रराणः रममाणः द्वीपि -अस्माभिर्दत्तानि 
परतिकामं कामंकामं प्रति श्रन्तु । यानि यानि हवींषि कामयते तानि तानि 

[क € 

भच्चयाःवत्यथः |! 
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ये तातुपुदैवत्रा जद॑माना होत्राविदः स्तोमतष्टासो अर्कैः । 
आगन याहि सुविदत्रभिरस्वाङः सत्यः कव्ये. पितभिषैमसद्धिः ॥९॥ 

ये । ततुषु; । देवत्रा । जेहमानाः । होत्राऽविदः । स्तोमऽतष्टा- 
। अकः । आ । अग्ने । याहि । सुऽविदत्रमिः । अवाङ् । 

सव्ये: । कव्यैः । पितृऽभिंः । घमेसत्ऽर्भिंः ॥९॥ 

[1 

सायरः- देवत्रा देवान् जेहमानाः क्रमेण गच्छुन्तः। कमेण देवत्वं 

प्राप्ता इत्यथे: । होत्राविदः यज्ञान् सम्यक्कतुं॑वेदितारः श्रकै: अचैनीये 
स्तोत्रः स्तोमतष्टासः स्तोमानां च सम्यक्कतौरः ये पितरः तातृ्ुः वरष्यन्ति हे 
्ग्नेत्वं ते. पितृभिः अ्रवाङ अस्मदभिमुखः अआ याहि आगच्छं । कीटशंः। 
सुविदत्रेभि : सविदत्र : सत्यैः अविसंवादिभिः कव्यैः | कन्य नाम पिच्रदेवत्यं हविः । 

तत्संबन्धिभिः । यद्वा कव्यैः कविभिर्मेधाविमिः । स्वार्थिको यत्| धम॑सद्धिः 
यज्ञसादिभिः ॥६॥ 
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ये सत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवैः सरथं दधानाः । 
आगन याहि सहस देववन्दैः परैः पृः पितृभिेमेसर्दिः ॥१०॥ 
यै । सन्यासः । हविःऽअदैः | हविःऽपाः । इनदेण । देवैः । स॒ऽ- 

र्थ॑म। दधानाः । आ । अग्ने | वाटि । सहम् । टेवऽवन्दैः | 
परैः । पः । वित्ऽभिः । पर्मसतत्ऽभिः ॥१०॥ 

तायः -सध्यासः सत्याः ये पितरः हविरदः भक्तणयोगयस्य हविषोऽक्तारो 
भक्तयितारः हविष्याः पानयोभ्यस्य हविषः पातारः दनद्रेण देवैः सरथं समानमेकं 
तुल्य॑ बा रथं दषानाः । लडर्थं शानच् | गमनाय सदा धारयन्ति श्रमे तै 
पितृभिः सह् श्रा पाहि श्चागन्छं । कीष्टशः। सद्लम्। चृतीया्थं प्रथमा । 
सष्टस्रेण । वबाहुभिरिव्यथै; । देववन्दैः देवसम्बन्धिभिः सतो्र॑यक्तः परैः 

€ ४ । परकालीनैः पूरैः पूर्वकालीन: घम॑सद्धिः यक्षसा दिभिसंदावीरसादिभि रादित्य 
सादिभिवां ॥६५॥ 
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अप्रष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदे;सदः सदत सुप्रणीतयः । 
त्ता हषीपि प्रयतानि वर्ष्य अथां रथिं सर्ववीरं दधातन ॥११॥ 

अग्भिऽस्वात्ताः । पितरः । आ । इष्ट । गच्छत । सद॑ःऽसदः । 
सदत् । सुऽपरनीत॒यः । अत्त । हवींषि । प्रऽय॑तानि। बर्हिषि । 

अथ | रायम्. | स्ऽत्रीरम् | दधातन ॥११॥ 
सायणुः--श्रमिनिष्वात्ता; श्यग्निना स्वादितः पितः यूयम् इष श्रस्मिन् 

कसमेणि क्षा गच्छत । श्रागत्य च है सुप्रणीतयः अभिपूजितप्रणयनाः युयं 
षदःसदः तत्तत्स्थान सदत सीदत । तत्र तन्न स्थाने यथेष्टमुपविशतेत्यथेः। 
उपविश्य च बर्हिषि असादितानि प्रयतानि शुनि द्ीषि श्रत्त भक्यत । श्रथ 
छ्मनन्तर सर्ववीरं स्वैर्वीरेः पूत्रपौत्ररपेतं॑पयिं धनं दधातन श्रस्मभ्यं दत्त | ११॥ 

उद्गीथावायेः- * "तैरस्माभिः संश्छेतानि शीनि । सर्दिपि शासादित्तानीति 

शेषः । भय नन्तरं च । रयिं धनम् । स्वीरं सवैर्धीरिः पुप्रैः पीतरैरोपेतम् । दधातन 
दु्तास्मभ्यम् ॥११॥ 
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त्वम॑ग्न ईडितो जांतवेदोऽवाडटग्यानिं सुरभीणि कृत्वी । 
पादः पितभ्य॑ स्वधया ते अक्षन्न् यद्धि त्वं देव प्रयता हवींषि ॥१२॥ 

त्वम् । अग्ने | $ल्ितः । जातञ्वेदः । अवाद् । हव्यानि । सुरर्माणिं । 
वृत्वी । ग्र | अदाः | पिनृभ्य॑ः | स्वधया । ते । अक्षन् । अद्धि । 

त्म् । देव | प्रऽय॑ता । हर्वाषिं ॥१२॥ 

सायणः-- हेः जातवेद. ¦ जातं सर्व॑ जगदवेत्तीति जातवेदाः । तथाविध हे 
श्रे ईच्ितिः श्रस्माभिः स्तुतः तं इव्यानि ्स्मदीयानि हर्वीषि सुरभीणि 
सुगन्धीनि कृत्व कृत्वा श्रवद् वहन कृतवानसि ! कृत्वा च पित्म्यः प्रादाः । ते 

च पितरः स्रधया स्वधाकारेण दत्तं हविः श्रन् रदन्तु । हे देव तम् अपि प्रयता 

प्रयत्नसं पादितानि हर्बीषि ्रद्धि अक्षय १२ 

ठद्रीथाचायंः-- हे श्रग्ने जातवेदः उस्पन्नसवैविषयवस्तु्ञान । व्वमस्मामिरीहितः 

स्तुतः । श्रवा ऊढवानसि पितुन् प्रति प्रापितवानसि । हम्यानिं हवींषि । सुरभीणि सुगन्धीनि | 

कृत्वी द्रुत्वा । प्र श्रदाः प्रत्तवांश्चाति । पितृभ्यः ते च पितरस्त्वया प्रत्तानि । स्वधया भन्नेन 

हेतुना श्रन्नमेतदस्माकमिव्यभिप्रायेण । श्रन् श्रत्तवन्तो भक्तितवन्तः । श्रथेदानीं कृतोपकार 

सन् , श्रद्धि भक्षय व्वं हे देव । भ्रयता प्रयतानि शचीनि हवींषि ॥१२॥ 
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ये चह पितरोये चनेह यांश्च॑विद्मर्याडई च न भ्रविद्य । 
त्वं वेत्थ यति ते जातवदः स्वधाभि॑येज्ञ सुरतं जषस्व ॥१३॥ 
ये । च इह । पितरः ।ये। च ।न। इह। यान् । च| विद्म । 

यान् । ऊँ इति । च । न । प्रविद्म । त्वम् । वेत्थ । यति । ते । 
जातवेद॒ः । स्वधाभिः । य॒म् । सुकृतम् । जुषस्व॒ ॥१२॥ 
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सायणुः-ये च पितरः दद श्रस्मत्समीपे वतन्ते येच शट न सन्ति। 
याश्च पिवृन् विग्र संनिक्ृष्ट्वाञ्जानीमः यांउच न प्मपि चन प्रविद्म विदकष्ट 
त्वाद्यं न विजानीमः । यति ते याबन्तस्ते भवन्ति तान् तथोक्तान् सवौम् षै 
जातवेदः उत्पन्नसर्ववस्तुविषयज्ञानागन त्वं वेत्य जानासि । स्वधाभिः हषिलेक्षणे- 
रन्न: सुकृतं साधुश्चतं यशं जुषस्व प्रीत्या गृह्ण ॥१२॥ 

उद्रीथाचा्यः-- ये च पितरश्च । श्ास्मत्समीपे वर्षन्ते । ये पेष न सन्धि | यांश्च 
पितनू विद्म सन्नककष्टतवाउजानमो वये यानूड चनं चानपि चन प्रविश्र विप्रङष्स्वासत 

विजानीमो षयप् | यति ते यच् संख्ायुताश्च ते पितरः तान् सर्वान् यथोक्तान् । ष्व बेर 
स्वमेव जानासि । टे भातवेवः उष्प्नसर्ध॑विषयवस्तुक्ञान । यत एवमतः तेषां यस्संख्यायुक्तामां 

पिवृणाम् स्यधाभिरन्तैवातव्यत्येन हेतुभूतैः इमं यम् । संकृ साधुङ्ृतमपि शुएवन्निरनु- 

ष्ठितम् । जषश्व प्रीप्या परिगृहाण ॥१६॥ 
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ये अग्निदग्धा ये अन॑गनिदग्धा मध्यै दिवः स्वधया माद्यन्ते । 
तेभिः स्वरारक्षनीतिमेतां यथावशं तन्यं करपयस्व ॥१४॥ 
ये | अग्निङदग्धाः । ये ¡ अन॑मिऽदग्धाः । मध्यै | दिवः । स्वधया | 

माद्यन्ते | तेभिः । स्व॒ऽराट् । अर्ुऽनीतिम्। एताम् । युथाऽ- 
वराम् । तन्वम् ¦ कल्पयस्व ॥१४॥ 

॥ ति + 1 कष 

पायसः ये पितरः श्रभिदग्धाः भ्रभिनां भस्मीकृताः । श्मशानं प्राप्ता 
हव्यर्थः। ये च पितरः श्रनभिदभ्धा श्मशानकमे न प्राप्ताः मध्ये दिषः श्चुलोकस्य 
मध्ये स्वधया ्विलैप्तणेनान्तेन मादयन्ते तृष्यन्ति ह रश्ने स्वराय श्वकर्मोप- 
भोगेन दीष्यमामः तेभिः वैः पिठ्ृभिः सष्टितः सन् श्ररुमीतिं प्राणानां विषयेषु 
नेतारमस्मसिन्नन्तरात्मानम् एतां तन्वम् एतदेवताशसरं यथावशं यथाकामं 
कल्पयस्व समर्थयस्व प्रासयेत्यथंः ॥१४। 

उद्रीथाशायेः-ये पितरः । श्ग्निना दग्धाः शग्मिना भस्मीष्रताः | शमशामक्षम. 

्राक्ठा हति । ये खाऽनग्निदग्धाः श्मशासकमं न प्राप्ताः । मध्ये दिवः | सषधयाऽ्ननेन स्वक्मं- 

फललकयोन | मादयन्ते वृप्यन्ति ¦ तेभिः तेः पितृभिः सह संभूय । स्वराट् स्वक्रम॑फमोप- 
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भोगेन दीप्यमानः । भसुनां प्राणानां विषयेषु नेतार स्वभोगापमयाय प्रक्तयितारमः 

पित्रम्तरा्मानम् । एतां तम्ब एतशेक्ताशरीरम् । यथावशं यथाकामम् । यथामिक्लपिर्ता 
कर्पयस्व समर्थयस्व । गमयस्वेति । शअग्निदेषः पूर्वोक्तो वेदितम्यः | पूरधमन्त्रेतर 
तष्वात् ॥१४॥ 
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पैलूषः कवष श्रुषिः (मूजवप्पुत्रोऽक्तो वा) १, ३, ७, १२--श्रर्ता देवता । 
२, ४, ६, ८, १९, १४ कितवः श्रन्लाश्च देवता । १ ३- कृषिर्दवता | 

१--६, ८--१४ निष्ट. छन्दः । ७--जगती । 

प्रावेपा मा ब्रहटतो मादयन्ति ्रवतिजा इरिणे वश्ैतानाः । 
सोभदेव मौजवतस्य भक्षो विभीदको जागूविर्महमच्छान् ॥१॥ 
्रवेपाः । मा। बृहतः । मादयन्ति ! प्रवातेऽजाः । इरिणे । 

नवृतानाः । सोम॑स्यऽदहव । मौजऽवतस्य॑ । भक्षः । वि ऽ- 
भीदकः । जार्मविः । मह्यम् । अच्छान् ॥१॥ 

सायणुः--बृ्तः महतो विभीदकस्य फलत्वेन सस्वन्धिन; प्रवात 
प्रवणे देशे जाता शरेण श्रास्फारे व्तानाः प्रवतैमानाः प्रावः प्रवेपिर 
कस्पनशीला रक्ता मा मां मादयन्ति द्षेयन्ति । किल्च, जायवः जय-पराजः 
योहेषेशोकाम्यां कितवानां जागरणस्य कत॑बिभीदकः धिभीदकविक्रारोऽ 
मह्यम् माम् ग्रच्छान् ्चच्छदत् वत्यर्थ मादयति । शत्र शष्टान्तः- सोमस्य 
यथा सोमस्य मोजवतस्य मूजवति पवते जातौ मौजवतः तस्य, तत्न ' त्तः 
सोमो जायते । म्तः पानं यजमानान्देवांश्व मादयति तदूवदित्यथैः ॥१॥ 

यार्कः--प्रवेपिणो मा महतो विभीदकस्य फलानि मादयन्ति 
परधातेजा प्रषणेजा रणे यतमानाः । इरिणं निष्छंणभरृणतिरपार्णं भवति 
ग्रपरता भ्रस्मादोषघय इत्ति वा । सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो मौजवतं 
सूजनति जातः । मूजवान् पर्वतो मुञ्जवान् । मुञ्जो विमुच्यत इषीकया 
दषीकेषतेगं तिकर्मणः । दयमपीतरेषोकं तस्मादेव । विभीदको विभेदनात् 
जायूृविर्जागरणात् । मश्छमष्वच्छदत् ॥१॥ 
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उद्रीथाचायेैः--प्रविणाः प्ररेपिणः प्रकम्पनशीक्लाः। श्चक्ाः| मा मां | दृष्तः 
महतः विभीतकस्य सम्बन्धिनः फल्ष्वेन फलानीति । मादयन्ति षयन्ति । प्रवातेजाः 

प्रवरवाते ज्ञे वर्षासु प्रवणे वा प्रधैशे जाताः| इरिणे भ्रप्ठरे । वचषरतताना;ः घतंसानःः | 
नव मा मां मादयन्ति। फं त्ि। सोमस्य इव यथा सोमस्य । मौजवतस्य | 
मूजवस्पदेते जातस्य । मुक्तः पानं यजमानादीनव्यथसुदयरकेवम् । चिभीदकः विकार 

धथ | जागृ विजयपराजययोः', हषैशोकाभ्प्रान्जागरणस्य करतां । मष्यन्दिक्तीयायं चदुर्थी 

मामरस्छान् शर्तर्णतिश्धशाथमेतव् दष्टष्यम् । श्रदच्छुबून् श्रव्यं माद्यति | कैन 
साम्यात हर्षण । 
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न म मिमेथ न जिहीक एषा शिवा ससिभ्य उत सश्यमासीत् । 
अक्षस्याहभकपुरस्य हेतोरनुबलामपं जायाम॑रोघम् ॥२॥ 
न।मा। मिमेथ | न | जिहीक्े । एपा । शिवा । सिऽम्यः | 

उत । मद्यम् । आसीत् । अक्षस्य । अहम् । एकःऽपरस्य | 
हेतोः | अनुऽरताम्.} अधं । जायाम् । अरोधम् ॥२॥ 

सायशुः--पषा श्रस्मवीया जाया मा मां कितवं न मिमेथन च चुक्रोध 
न जिहीके न च लम्जितवती । सखिभ्यः ्रस्मदीयेभ्यः कितवेभ्यः शिवा सुखकरी 
श्रासीस् श्रभूत्। उत श्रपि च मद्यम् शिवासीत्। इत्थम श्रनृत्रताम् श्रनुकरूलां 
जायाम् एकपरस्य पकः परः प्रधानं यस्य तस्य श्वत्तभ्यष्ैतोः कारणदद्म् 

श्पारोधम् परित्यक्तवानस्मीत्यथः ॥२॥ 

उद्गीयाचायेः--मा मां न॒ भिपरेय नाकृष्टवती सुशीललास्वात् | न शिष्टे 
नापि लश्जापितवती सुश्वरितष्वात् | श्रधवा न श्ुक्रोधेषा । एषा मम जाया । किच 

शिवा सुखा । भ्ासनप्रदानपाप्ररालनादि यथाषप्रतिपध्या सुखकरात्ि | सखिभ्यः 
एष सुक्चाते | शपि मध्चमासीत् । सुखां एं गुणधिषिणं सती | श्रदप्य एकपरस्य एकः 

परः प्रधानः यस्यस पृक्तपरः तस्य पएकपरस्य पराजयप्रधानेस्येत्ति । चयया पफपरस्य 
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एषताप्रधानस्य हेतोः कारणात् अदविपथरूतेन निमित्तेनेति । भनुप्रतां भनुगतकमोय् 
भवुकूलामिति | जायां भार्यामहमेन । श्ररोधम् । उपरोधित्तवानरिमि विनाशेन बुःितां 
छतवामिति ॥२॥ 
रिथ. :--9/९ [48 एतदव 19 वपत ८६| पाती पद, [08 701६ एल्लया वाहत 
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ष्टि शशररपं जाय रणद्धि न नाथितो विन्दते मिताम् । 
भश्वयेवु जरतो वस्न्य॑स्य॒ नाहं विन्दामि कितवस्य भोगम् ॥३॥ 
र्ट छश्रः । अप॑ | जाया । रणद्धि । न । नाथितः | विन्दते । 

म्दिताईम् । अश्वस्यऽहव } जरतः । वस्य॑स्य । न | 
. अहम् । विन्दामि । कितवस्य । भोग॑म् ॥३॥ 

सायणुः-- श्वश्रूः जायाया माता गृहगतं कितवं द्वेष्टे निन्दतीत्यर्थः। 
किञ्च, जाया भाया श्रपरुणद्धि निरुणद्धि श्चपि च नाथितः याचमानः कितवो 
धनं मड़तारम् धनदानेन सुखयितारः न विदन्ते न लभते। इत्थं बुषूष्या 
विृशन्नश्ं जरतः वृद्धस्य (वर्यस्य) वस्नम् भूल्यम् तदर्हस्य अश्वस्येव कितनस्य 
भोगं न विन्दामि न लभे।।२॥ 
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[षि 

अन्ये जायां परि मृशन्त्यस्य यस्यागृधद् वेदने वाज्यक्षः । 
पिता प्राता भ्रतर एनमाहुर्न जानीमो नय॑ता बद्धमेतम् ॥५॥ 

भन्ये । जायाम् । परि । मृशन्ति । अस्य॒ । यस्य॑ | अगघत् | वेद॑ने । 
वाजी । अक्षः । पिता | माता | भरातरः | एनम् | आहु; । न | 

जानीम्ः | नयत | बुद्धम्. । एतम् ॥9॥ 
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सायणुः--यस्य कितवस्य वेदने घने वाजी बलवान् श्रक्ष. देवः श्रगृघत् 
अभिकालं करोति तस्य श्रस्य कितवस्य जायाम् भायोम् श्रन्ये प्रतिकितवाः 
परिमृशन्ति वस्त्रकेशाधाकषंेन संस्परशन्ति । किञ्च पिता जनकः माता जननी च 
भ्रातरः सष्टौदराश्च एनम् कितवम् श्रा: वदन्ति न वयमस्मदीयमेनं जानीमः) 
रज्ज्वा मद्धमेतं कितवं दे कित्तवाः, यूयं नयत यथेष्टदेशं प्रापयत इति ।॥४॥ 
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यदादीध्ये न द॑विषाण्योभः परायद्भ्योऽ॑हीये सखिभ्यः । 
न्यु्ाश्च बभ्रवो वाचमक्रत एमीदषां निष्कृतं जारिणिीष ॥५॥ 

यत्. । आऽदी्य । न । दविषाणि । एभिः । परायतूऽभ्य॑ः । अर्व । हीये । 
सिऽभ्य. । निऽद॑पताः । च । वरधवैः | वाचम् । क्रत । एमि 

इत् । एषाम् । निःऽकृतम् । जारिणीव (॥५॥ 
सायरुः- यत् यदाद्ुम् श्रादीष्ये ध्यायामि तदानीम् एभिः श्रक्षैः न 

दविषाणि न दूये न परितपामि । यद्रा, न विषाणि न देविष्यामीस्यथः। 
परायद्भ्यः सबयमेव परागच्छदूभ्यः विभ्यः सखिभूतेभ्यः कितवेभ्यः श्रव्गर 
श्रबष्टितो भवामि नाष प्रथममक्तान्विरजाभीति । किक भरभ्रवः बभुव 
छ्मत्ता न्युप्ताः कितवैरवक्तिप्राः सन्तो बाचमक्रते शब्दं कुवेन्ति। तदा संकल्पं 

परित्यज्य श्क्तव्यसनेनाभिमूयमानोऽम् एषाम् शत्ताणाम् निष्डृतम् स्थानम् 
जारिणीव यथा कामन्यसनेनाभिभूयमाना स्वैरिणी संकेतस्थाने याति तदू वघ 
एमि इत् गच्छाम्येव ॥५॥ 
२९. ~प 1111 वध्लतट, त 10 [0 150 ६0 एवष फी ६0८४६ 

(५1८६), 
1 17181 € 01 {11९7145 110 20 8 एङ, 
© प )€1 ६1€ 0707 11४8 {18 € 7818६व ॥11९17 ५०1८९, 
¶ पा ८० पीप 70९८0186 85 शा) 2१०।१८६1९88, 

सभामिति कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति त॒न्वा \ शुशुजानः 
क्षास अस्य॒ वि तिरन्ति कामे प्रतिदीदने दध॑त भा कृतानि ॥ ६ 
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सभाम् । एति । कितवः । पृच्छमानः । जेष्यामि । इतिं । तर्न्वा । 

श॒ञ॑नानः | अक्षागैः । अस्य । वि । तिरन्ति । कारम् | 
प्रतिर्द्यैन्नं । दधतः । आं | कुतानि ।|६॥। 

सायरः-तस्वा शरीरेण श.शजानः शोशुचानो दीप्यमानाः कितवः 
को<त्रास्ति धनिकस्तं जेष्यार्मानि प्रन्छमानः प्रच्छन् समा कितवसम्बन्धिनीम् एति 
गच्छति । तव प्रतिदोन्ने कितवाय कृतानि देवनोपयुक्तानि कमणि श्रा दधत 
जया्थ॑मासिमख्येन मर्यादया वा दशधरतः शरस्य कितवस्य कामम् दृन्छीम् 
ग्र्तासः श्मक्ता वििरन्ति वधेयस्ति।|६॥ 
१२९) ---¶ ९८ 91901५८ ९11८९78 |€ 19||, 111९17068118 01113६1, 

एप 11115८17 17 (£ [10€ ०1 11111111. 

2311६ ६९ १।८८ श] प्रतं< 115 ५१५३11८ , 

1८ 15 {0 ६12 १4४५7519 ८11६ $ 1४८ 11८ (८1111111 7201705. 

॥ कि + 

अक्षास इदद्कुशिनों नितोदिनो निङ्खत्वानस्तपना्तापाथष्णवः । 
कुमारदेष्णा जय॑तः पुनहैणो मध्वा संपरं्ताः कितवस्य बदैण। ॥५॥ 

अक्षाम॑ः । इत् । अङ्करुरिनः । निऽतादिनः । निऽकृखानः । तपना: । 
तापधिष्णव; । कमारद्धैष्णाः। जयतः । पुनःऽहन॑; { मर्व | 

समऽपृक्ताः । कितवस्य । बर्ेण। ॥७॥ 

सायणुः--श्रचास इत् शक्ता एव श्रंकुशिनः श्ंक्कशवन्तो नितोदिन 
नितोदवतश्च पुरुपध्य कृपो प्रवतंमानस्य निकरस्ानः पराजये निकतेन- 
शीलाश्छेत्तारो वा} तपनाः प्रराजये कितवस्य सन्तापकाः तापयिष्णव 
सवस्वहारकत्वेन कुटुम्बस्य सन्तापनशोलाश्वं भवन्ति । किक, जयतः कितवम्य 
कुमारदेष्णाः धनदानेन धन्यतां लम्भयन्तः कुमाराणां दातारो भवन्ति । 
श्रपिच मध्वा मधुना संका: अ्रतिकितवेन ग्रहणा परिवृदेन सबष्ठहुर्णोन 
कितवस्य पुनषन्तारो भवन्ति ॥५॥ 
९९६) .-10 30०0६11, 10९ 1८९ 9८९ 0०९, ८ [द्ग 118 ४€ 5111185, 

{ 0९८र ०९३(८०४, {1९ {0दद्ध1€, ६11६ 876 {07 प्€-08.1८€1-8, 
1071 &115 876 103 ०1 €111रव7€ा7, {द 71 10 10 108. 
छा १-६०६४९ (1४ 56126) {€ 81001६7 $ {0८66. 

॥ मरम 
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त्रिपञ्चाशः क्रीरति व्रातं एषां देव व सविता सत्यधर्मा । 
उग्रस्य चिन्मन्यवे ना न॑मन्ते जां चिदेभ्यो नम इत्छणोति ॥८]) 

त्रिऽपृञ्चुः शः । क्रीदति । व्रातः । एषाम् । देवःधईव । सविता 
पत्यऽध॑मो | उग्रस्य | चित् । मन्येवै । न । नमन्ते | 
राजा । चित् । एभ्यः । न्मः । इत् । कुणोति ॥८॥| 

सायराः--ष्णाम् अक्ताणां त्रिपञ्चाशः त्रयधिकपश्चाशतसंख्याको प्रातः 
सष्ठः कीरति च्रास्फारे विहरति । श्राक्तिकाः प्रायेण तावद्धिरचैर्दीव्यन्ति हि| 
तत्र दृष्टान्तः--पत्यधर्मा सविता सवैस्य जगतः प्रेरकः सूर्यो देव ह्व | यथा सविता 
देवो जगति विहरति वदुवदक्ञाणां सष्ठ श्ाप्फारे विष्ुरतीस्यथः] किश्च, 
उप्रघ्य चित् करस्यापि म्र क्रोधाय परतेऽक्ता न नमन्ते न प्रहीभवन्ति, न वेशो 
वतेन्ते, त॑ नमयन्तीत्यथैः | राजा चित् जगतः ईश्वरोऽपि एन्यः नमः षत् 
नमस्कारमेव देवनवेलायां एणोति नावक्ञां करोतीव्यर्थः ।६॥ 

९९॥, ; == 1 41718, 01 ६1८६८ ६17९5 {1(६४, 712४5 

111५ ध11€ 0०५ ७ *1६४८ १४1८} १९78८105 18 %§, 
(111€ ५1८६) 00 110८ ६0 ८१९ एर © ६1€ 11911. 

{€ [111६ [1715६17 1६114९८§ ६६10 {1071 ६६, 

नीचा ब॑ततैन्त उपरि स्फु न्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते । 
४१ दोपि # &. 

दिव्या अङ्का इरिणे न्थुप्ाः शीताः सन्तो हदयं निषहन्ति ॥९॥ 
नीचाः । वतन्ते । उपरि । स्फुरन्ति । हस्तासः । हस्त॑ऽवन्तम् । 

सहन्ते । दिव्याः | अङ्गारा ¦ | इरिणे | निऽउप्ताः । रताः 

सन्त॑ः | हदयम्। नि; ! दहन्ति ॥९॥ 

सायणः--श्रपि चेतेऽक्ञा नीचा नीचीनस्यल्े वर्वन्ते तथापि उपरि 
पराजयादू भीतानां दुततकराणां कितवानां हद यस्योपरि स्फुरन्ति | श्रस्तासः 

हस्तरदिता ध्प्यक्ता हस्तवन्तं शूतकरं कितव सन्ते पराजयुकरणेनाभिभवन्ति । 
दिव्याः दिवि भवा अरपकृता श्रङ्गाराः श्रङ्गारसष्टणाः श्नत्ता द्रिणे इन्धसरष्ित 
द्मारफारे म्युषठाः शीताः शीतस्पशोः सन्तोऽपि ददयम् कित्तवानामन्तःकरणुं 
निद॑दन्ति पराजयजनितसन्तापेन भस्मीक्ुवेन्ति ॥६।॥ 
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२९ :--71९ण् (ना १०7१६५5, ८0९४ 8101718 प्तऽ, 
1711001४ 8105 (€ा05६ | ९६३, ८11९ 0४९770५६ 011€ एए[10 1188 

{्€प. 

{1701 01 ६{1€ 01168 ४६ 0080, ६€ 01*9171£ €०१15) 

80 0] {11€70 8९1४९8३, (प्रा) ८[1€ {168 7{, 

॥ 3 मै 

जञाया त॑प्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क स्वित्। 
रणावा बिभ्यदधन॑मिच्छमानोऽन्येषामस्तमुपनक्तमेति ॥१०॥ 

जाया । तप्यते । कितवस्य । हीना । माता । पुत्रस्य | चर॑तः । 
क ] स्वित् | कऋणऽवा । बिभ्य॑त् | ध्नम् । इच्छमानः । 

अन्येषाम् | अस्त॑म् | उप॑ । नक्तम्. | एति ॥१०॥ 

सायरुः--क्व स्वित् क्वापि चरतः निर्वेदाद् गणुहतः कितवस्य जाया भायां 
हीना परित्यक्ता सती तप्यते वियोगजसन्तापेन सन्तप्ता भवति मता 
जनन्यपि पत्रस्य क्वापि चरतः किषवस्य सम्बन्धात् हीना तप्यते पुत्रशोकेन 
सन्तप्ना भवति । ऋणवा श््तपराजयाषह्टणयान् कितवः सवतो तिभ्यत् धनम् 
स्तेयजनितम् दच््ुमानः कामयमानः श्रन्येषां श्राक्षणादीनां श्रस्तम् गृष्टम् रस्तं 
पस्त्यम् (निघ० 3- +) इति गृहनामपु पाठत्। नक्तम् रात्री उपैति 
चौय मुपगच्छति ॥१०।। 

‰९९॥. ;-- 11 &21001€८.8 7६, (90810014) ६०1४६1६8 11६78९11, 
4110 {+€ ्र0धीटा 0 801 ए}10 ६0०९8 ६8४, (० 108 

प ९16 ? 

५00 8६ पाठी, 2001084610€8 £ 10010138 0 81001९7, 
2६108 17101९४, ८116 {६8 {प्रा 4९०८6५7, 

खि दृष्ूवाय॑ कितवं ततापान्येषां जायां सुकृतं च योनिम् । 
पूवाहे अश्म्युयुजे हि बभूनसो भमेरन्त दषलः प॑पाद ॥११॥ 
सिम् । दुष्टूवायं । कितवम् । तताप । अन्येषाम् । जायाम् । घुऽ 

कृतम् । च । योनिम् । परह । अर्वान् । युयुजे । हि । वरभून् । 
सः । अग्नेः । अन्ते । वृषल; । पपाद ॥११॥ 
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सायण :-कित्तवम् कितवः | विभक्तिम्यत्ययः | श्रन्येषां स्वव्यतिरिक्तानां 
पुरुषाणां जायां जायाभूताम् स्त्रिये नारी सुसेन वतमानो सुकृतम् सुष्टु छृतं 
सुसंसछतं योनिम् ग्व दवाय दृष्टा मम जाया दुःखिता गृष्श्चासैस्छृतमिति 
ज्ञात्वा तेताप तप्यते | पुनः पूरकं प्रातःकाले व्भरून् बध्रुवणोन् श्रश्वान् 
व्यापकानन्नान् युयुजे युनक्ति । पुनश्च दृपलः दृषलकमौ स कितवो रात्री श्रमैः 
रन्ते समीपे पपाद शीतातः सन् शेते ॥११॥ 
९९1. :-- एण €) € 188 8९€ा) ६1€ 0781, प 1{€ त 0६६78 धाते घाट 0६4, 

€] ८९08760, (€ &27001€7 15 ६111९त् 1) त्टा०ाऽ९, 
ति६%1114, 81766 (1077118, 1811९58६ ६1९ ८07 105६5, 

प्र व7005 00 (8६ ५३४5) €, (0९01£) ४11 {7६ 
18116718 01६. 

यो ष; सेनानीर्महतो गणस्य राज्ञा ब्रात॑स्य प्रथमो बभूव । 
तस्म कृणोमि न धन। रुणध्मि दशाहं भाचीस्तहतं वदामि ॥१२॥ 

यः । वुः | सेनाऽनीः । महतः । गणस्य । राजां | व्रातस्य । प्रथमः | 
बभूव । तस्त कुणोमि । न । धन। । रृणध्पि । द । अहम् | 

प्राची; । तत् ¡ तम् । वद्रामि ॥१२॥ 

सायणुः--हे अक्ताः, वः युष्माकं महतो गणास्य स्घस्य यः श्चक्षः सेनानीः 
नेता बभूव भवति । त्राततस्य च । गण्रातयोरल्पो भैद्ः | राजा दश्वरः प्रथमो 
मुख्यो बभूव । तस्मै श्रक्षाय णोमि छर्म घक्ञलि करोमि । छतः परं घना 
धनानि ध्क्ता्थं अहं न ख्यभ्मि न सम्पादयामीव्यर्थः। एतदेव दशयति । 
श्रदं दश दशसंख्याका श्ङ्गलीः प्राचीः प्राङ्मुखः करोमि । तत् एतदेहुम् तम् 
सत्यमेव वदामि नानतं रवी मीत्यथः | १२ 
९९०, :--0 ६0८ दारा ण एतषा 01 8ाााप्र, 

{0 ६11£ ८5६ [1778 9 शपः 108४) 
{ ऽष्टौ) पङ् € ी7€8) 87 
98१ 17 800, “¶ [ज] 70 पठा, 

भकषेमा दीन्यः कृषिभित् क्षस्व वित्ते रमस्व वृह मन्य॑मानः। 
त्र गाव॑ः कितव तत्र॑ जाया तन्मे विचष्टे सवितायमरयैः ॥१६॥ 
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अक्षैः । मा । दन्यः । वुषिम् । इत् । कृषस्व । वित्ते } रमस्व । बृह । 
मन्य॑मान, । तत्र॑ । गाव॑; । कितव । तत्र॑ ] जाया । तत् {मे} वि। 

चष्टे, सुविता । अयम्। अर्थैः ॥१३॥ 

तायः हे फिणव, बहु मन्यमानः मद्रचने विश्वासं छुवेन् त्वम् 
रस्म दीव्यः दृतं मा इर । छपिमित् कृषिमेव इषस्व कुरु । वित्त कृष्या सम्पादिते 
धने रमस्य रति फुरु । तच कृषौ गावो भवन्ति, तत्र जाया भवति । तत् एव धम 
रस्यं श्ुतिस्प्रतिकत समिता सवस्य प्रेरकः श्रयम् दृष्टिगोचरः श्रयः ईश्वरो 

विचष्टे विविधमाख्यातवान् ॥१३॥ 

दुगाचायेः--घततैः मा दीष्यः इस्यकदेवनप्तियेधः | तघ्र हि बहवोऽनर्था; सन्ति । 
पिम् इत्. हृषस्व देति कपिविधानम् । तस्यां हि हवो गुणाः सन्ति | वित्ते रमस्य खर्प 

एयोपार्जिते घु एतदववेति सन्यमानः | मा धित्तलोभेन दीष्यः, निजमपि चित्तं ॒हारपिष्यचि | 

षि पुनरेतस्मात् कारणात् षल्य । रे किंततव तश्र तस्यां षौ गावः सन्ति, त्र तस्यां च 
जाया | तत् पुनरेतत् मे मम सविता देवः अर्यः ईरषरः । वि शरुतिस्य्यनुशालनद्वारेण विषिधम् 
प्रनेफप्रकारम् चाचष्टे | उमे श्रपि हीमे श्तिर्ष्रती मन्वादिदरेण भरादित्यान्तरपुरुषभ्रभवे 
एथ | धत शरदम् उक्तम्-सवितेवेतन्मम विष्टे इति ॥१३॥ 

२९, :-- "219 10 प007€ फण तां८€ | पा] र त. 
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। नयतव 

मित्रं छैणुध्वं हु मृजां नो मा नें घोरेण चरताभि धृष्णु । 
नि वो चु मन्युधिशतामरतिर्यो ब॑भूणां प्रसितौ न्व॑स्तु ॥१४॥ 

मित्रम् । कृणुध्वम् । सद्धं । मृख्त । नः | मा । न; । धेरेणं । चमत । 
अभि । धृष्णु । नि। व॒ः | चु | मन्युः । विरतम् । अरातिः । 

अन्यः | बभ्रूणाम् | ्रऽसितौ । तु । अस्तु ॥१४॥ 

सायखः--हे श्र्ताः, युयं मित्रं कृरुष्वम् श्रश्मामु मत्री रत । खल्विति 
पुरणः । सः अस्मान् प्रकत सुलयत च । >; अस्मान्. धृष्णु ध्रष्ययुना। तृतीयां 

प्रथमा । षोरेण ध्रसह्मेन मा श्रमिचरत मा गच्छत | किश्च, वः युष्माकं मन्युः 
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क्षोधः श्ररातिः श्रस्माकं श्रुः निविशताम् श्रस्मच्छचुषु तिष्ठतु । श्रन्यः श्चस्माकं 
शत्रुः कश्चित् बभ्रुणां बभरुवणोनां युष्माकं प्रसितौ प्रबन्धने नु किप्रम् श्रतु 
भवतु ॥१४।। 
९९९, : --9५६ 8 {८1दात्1 8८८, प्व [ध 070) पर| 
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एकादशचंम् । श्राङ्गिरपस्य बृहस्पतेराषम् । नवमी जपती, शिष्टा दश विष्टुभः। 
श्रनेनसूक्तेनर्षिः परमपुरुपा्थसाधनं परत्रहाचानं स्तुतवान् । श्रतस्तदेवव्यमिदम् | 

बरहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्त्रत नाम॒पेयं दधानाः । 
यदेषां शरेष्ठं यदसिमासींसरेणा तदेवां निहितं गुहाषिः ॥ १1 
ब्रहस्पते। प्रथमे । वाचः । अग्रम् । यत् । ग्र । र्त । नामञ्धर्यम् । 
दधानाः | यत्। एषाम् । श्रषठम् | यत् । अस्रम् । आसीत् । 
` परेणा । तत् । एषाम् । निऽष्ितम् । गुह। । आविः ॥१॥ 
सायरुः-शर्स्पतिरनेन सूक्तेन विदितवेदाथौन् मालान् दष्टा स्मयमानः 

स्वात्मानं संबोध्य । हे बृ्टस्पते श्नन्तरात्मन् प्रथमम् उटपस्यनन्तरभितरव- 
गश्चारणास्रागेव नामधेयं नाम दधानाः पदार्थ॑षु निदधानाः वाज्ञाः यत् प्रैरत 
्ररितवन्तः, तत् वाचोऽग्रं भवति । यत्तत् तातेस्यादिके वाक्यं पव मभिधाय 
पश्चावन्या वाचो वदिष्यन्ति खलु तस्माद्राचोऽमम् । श्रस्यां दशायामवस्थितान् 
बालान् पश्य । तथेदानीम् एषां भ्रष्टं प्रशस्यतमं यत् यश्च श्ररिप्रं पापरष्टितं 
वेदारथज्ञानम् श्रासीत् एषां तज्ज्ञानं गुदा गुहायां निदितं गोप्यं तत् परेणा । मकार- 
लोपश्ान्वसः । प्रभ्णाविभेवति । बेदाभ्यास्रकाल्े सरस्वती स्वाथमेभ्यः 
प्रकाशयतीति । एवं विरमये | श्वस्ते प्रथमं वाचोऽगरम् ।' (० श्रा 7, 3-3) 
दव्याविकमारण्यकमनुसन्धेयम् ॥१॥ 
२९. :-0 11188781, ६2६ ३५, धाह), ध्ा€ {178६ 0९ द 171111 त §ए९६८}, 
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सुमि तित॑उना पुनन्तो यत धीरा मन॑सा वाचमक्रत । 

भ्रा सख।यः सख्यानि जानते भदरैष छक्ष्मीनिंहिताधि वाभे॥२॥ 

सक्तुम्ऽव | तित॑उना । पनन्त; । यत्र॑ । धीरैः । मनसा । वाच॑म् | 
अग्र॑त | अत्र॑ | सवायः । सख्यानि । जनते । मद्रा । 

एषाम् । ठक्षमीः | निऽहिता । अधिं | वाचि ॥२॥ 

सायरुः-तितउना । परिपूयतेऽनेनेति । यद्वा । तता विस्तृता शष्टयव। 
छ्मत्रेत्ि तित्तडः । (तनोतेडेडः सन्वच्च (उ० सू०, ४-22) ति उखग्रह्ययः | 
सन्वद्धावादित्वम्। उक्तनिरव॑चनेन सूर्पेण सकठमिव यथा कशर्चित्सक्तं धावे पुनाति 
त्त् प्रकृतितः प्रत्ययतश्च शब्दानुत्पुनन्तः धीराः धीमन्तौ विद्वांसः यत्न यस्मिन् 
काले विद्ठस्संये वा मनसा प्रज्ञायुक्तेन वाचमक्रत अकृषत छुवैन्ति । करोतेलुडि 
ह्पम् | त्त्र तत्र कक्षे खायः समानख्यामाः शास्त्रादिविपयज्ञानास्ते सद्यानि 
तेषु भवानि ज्ञानानि जानते जानन्ति । यद्वा । सखायो वाचा बद्धस॑घास्ते 
तस्यास्तस्या वाचः सख्यानि जानन्ति । वा्ययुत्तानभ्युदरयांल्लभन्त् इति । 
तस्मात् एषां वाचि भद्रा कल्याणी निशित लक्तमी;ः भवति | श्रपिः सप्तस्यथैद्योतकः। 
श्र्थज्ञानं बाचि पश्याम व्यथः ।।२॥ 

यः - तितउ परिपवनं भवति ततवह्मा तुन्नवद्वा तिलमा त्रतुन्नमिति 
1 । सक्त्मिवे तिततउना.....। सक्तुमिव परिपवनेन पुनन्तः । सक्तः सचते 

दुरधविो भवति । कसतेर्वा स्याहिपरीतस्य विकसितो भवति] यत्रधीरा 
मनसा षाचेमकृषत प्रज्ञानम् । धीराः प्रज्ञानवन्तो ध्यानवन्तः । तत्र सखायः 
सख्यानि संजानते भद्रेषां लक्ष्मीनिहिताधि वाचि इति ! भद्रं भगेन व्याख्यातं, 
भजनीयं भूतानामभिद्रवणीय॑ भवद्रमयतोति वा भाजनवद्ा । लक्ष्मीर्लाभाद्रा 
लक्षणाद्वा (लप्स्यनाहा) लाञ्छनाद्रा लषतैर्वा स्यप्परिप्साकर्मणो लम्यतेर्वा 
स्यादादलेषकम णो लज्जतेवा स्यादरलाघाकमंणः ।२।। 

पतजलि ;ः--सक्षुः सचतेदुधांबो भषति | कसतेवां ध्याद्विपरीता्िकसितो मवति | 
स्ितड परिपवनं भवति । ततकेद्वा तुम्नवद्वा 1 धीरा ध्यानधन्तः । मनसा भरत्तानेन । वाश्रमक्रत 
घाध्मफूषत | शत्र! सखायः सख्यानि अनस | श्रन्र सखायः सन्तः सख्यानि जानते | क य 
एष दुग मागः, एकगम्यो वाग्विषयः । कै पुनस्ते वैयाकरणाः | कुत पतत् “भप्रषां 
लदमीनिंहिताधि वाचि! । एषां वाचि मदा लकमीर्निहिता भवति | लषमील॑घणाद् भासनात् 
परिडा भवति ॥२॥ 
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येन॑ वाचः प॑दवीय॑मायन्तामन्व॑विन्दन्तराभिष प्रषिं्ाम् 
तामाथरत्या व्य॑दधुः पुसा तां सत्त रेभा आभे सं न॑चन्ते ॥ २ 

गेन । वाचः । पदऽवीय॑म् । आयन् । ताम् । अरु । अनिन्दन् । 
क्षिप प्रऽवि्ाम् । ताम् । आऽमृत्यै । वि । अदधुः । पर्ऽ- 

त्रा | ताम् । सप्त । रेभाः । अभि । सम् । नवन्ते ॥२॥ 
क्क कुक १ गी 

सायशुः--विदिताथां धीराः पदीयम् । वेतेः “न्रचो यतत) । संक्षापूवेकस्य 
विधेरनित्यस्वादुगुणाभावः | पदेन यातव्यः पन्थाः पदवीयः। तं वाचः माग 
यज्ञेन श्रायन् प्राप्तवन्तः छषरषु श्रतीन्द्रियाथेदर्शिषु प्रथिषं तां वाचम् श्रविन्दन् 
अलभन्त । श्ननन्तरं तां वाचम् श्रावय श्रात्य युर्प्रा बहु देषु व्यदधुः 
व्यकापुः । सवान् मदुष्यानध्यापयामाुरिति । एताषटशीं वाचं रेभाः शब्दायमानाः 
पक्षिणः परिरूपाणि गायत्र्यादीनि सप्त छन्दांकषि श्रमि सं नवन्ते श्रभितः 
संगन्छन्ते ॥३॥ 
धा, : - {11६ 8¶्< 81९ 111 ४1६ 780 2 57६९८, ८9111६8 ६० ६1€ 
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उत तः पश्यश्न ददश वाचमुत भ.) वन्न श्वणेच्थेनाम् । 
उतो त्वस्मै तन्वं ! वि संस जायेव ध इशती सुवासाः ॥४। 

उत। घय; । पद्यन् । न । ददु | वाच॑म्. । इत । व्व; । द्र्न् । न ।. 
रुणोति । एनाम् । उतो इति । वसते । तन्वम् । बि । स्ते । 

जायाऽहव । पत्यै । उशती । सुऽास॑ः ॥४॥ 
--=,___-~------------------~------~~-~```_--~-~-````-~--~--~-~--=-------~---ू------" "= ~ 

* 0881716 $ {1781 ४६८९ 07) ए०प्र०१९५, 



९४४ करा भाष्यसंप्रहुः 

सायरुः--वशब्द एकवाची । एकः । उतशब्दोऽप्य्थे । पश्यन् १ 
मनसा पयौलोचयन्नपि वाचं न ददशं दशेनफलाभावान्न पश्यति | सवः ए 
शररवन्नपि एनां वाचं न श्रणोति श्रवणफलाभावात्। इस्यनेनार्धेन विदान 
हितः । वृतीयपादेन विदितवेदार्थमाह ! वस्मै एकस्मे रपि तन्वम् श्रा 
शरीरं वि सन्ते स्वयं वाग्विविधं गमयति । अत्मानं विधृते प्रकाशयत्ती 
तत्र श्रान्तः | जायेव यथा उशती संभोगं कामयमाना इवबाष्ाः शोभनवर 

जाया पत्ये भत्रं ऋतुकाले संमोगार्थं स्वयमात्मानं विवृते ! तद्वदेनां पश 
श्रृणोति चेति विदितवेदाथेस्य प्रशंसा ॥४। 

यास्कः--प्रप्येकः पर्यन्त पर्यत्ति वाचम् । प्रपि च श्टण्वन्न श्युणोः 
नामित्यविद्वासमाहाधम् । श्रप्येकस्मे तन्वं विस्र इति स्वमात्मानं विवृणु 
ज्ञान प्रकाषनमर्थस्याहानया वाचोपमोत्तमया वाचा | जायेव पत्ये कामयम। 
सुवासा ऋतुकाचेषु । सुवासाः कल्याणवासाः । कामयमाना कऋतुकाले" 
यथा स एनां पयति स श्युणोतीव्य्थज्ञप्रशंसः 1४] 

पत्जलिः--उत ष्वः | श्रपि खल्तरेकः पश्यश्षपि न पश्यति वाचम् । श्रपि ख 
्रषन्नपि ने शरणोष्येनाम् । शरविद्ठं तमाहाधंम् । “उतो स्वस्मै त्वं विसनने' । तनुं विश् 
जधयेष पत्य उशती सुवाक्ताः' तथधा जाया प्ये कामयमाना सुवासाः स्माष्मानं विर 
एवं वाग् वाज्विदे समादानं विदरृणुते । वाङ् नो चिब्रृणुयाद् आमानमिस्य 
ष्याकरणम् ॥४॥ 
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इत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहनेन हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
अधेन्वा चरति माययैष वाच॑ श्रवो अफलामपुष्पाम् ॥५॥ 

उत । त्वम् । सस्ये । स्थिर्ऽपीतम् । भाहुः । न । एनम् 1 हिन्वन्ति | 
अपि । वाजिनेषु । अधेन्वा । च॒रति । मायया | एषः । वाच॑म् | 

शु्ुऽान् । अफलाम् । अपुष्पाम् ॥५॥ 
सायशः--लम् उत एकमपि सस्ये विदुषां संसदि । या सत्कथा 

सखिकमेत्वात्सस्यमिद्युच्यते, सा च , ताचा क्रियते । अतो वाक्संबन्ध 
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वाकष्सस्ये स्थिरपीतम् | मधु यस्य दये र्थिरं भवति | यद्वा रिथिरपीतप् 
स्थिरप्राप्निम्। श्राहुः। यष्टा तस्मिज्क्षा्ाथमाहुः । लोके यथा क्ञातार्थं पुरुषं 
पीताथमिति वदन्ति । किच एनं विक्षातारथं पुरुषं वाजिनेषु लोके यथा क्षाताथं 
पुरुषं पीतार्थमित्ि षदन्ति। किंच एने विज्ञातार्थं पुरषं वाजिनेषु वाक् इना 
रा येपां ते वाजिनः श्रथः वाचः श्रायताः खलु । वाम्जेयेष्वर्थघु न श्वपि 
हिन्वन्ति । श्चपिशब्दोऽन्वर्थे, फेचिदपि नानुगन्हन्ति। श्रयमेवातिशयेनं 
चिद्ानिति । यद्वा । वाजिनेषु सारभूतेषु निरूपणीयेष्वर्धेष्येन न हिन्वन्ति न 
घंहिः कुवन्ति । एनं पुरस्क्रत्येव सर्वे वेदाथ चिचारयन्तीति । इत्यथंश्षः प्रशस्तः | 
श्मनन्तरसुत्तरा्धेन केवल्पाठको निन्धते । एषः श्मविक्षाताथंः पुरषः श्रधेन्वा 
धेनुस्वविवजितया कामानामदोग्या देवमनुष्यस्थानेपु वाप्प्रतिरूपया मायया 
चरति । किं छुषेन्। श्रफलामपुष्पाम । वाचोऽथेः पुष्पफलम् । चअरथेवर्जिताम् | 
यद्वा । वाचोऽ्थौ या्ञदैवते । यक्ञे भवं क्षानं याक्षं देवतासु अव॑ क्षानं दैवतम् | 
त्रर्जिताम् कमौदिविपयक्षानवर्जिताम् वाचं शुभरवान्। केवलं पाठमात्रेणेष 
श्रुतवान्स चरति । यथा वन्ध्या पीनागोौः किद्रोएमात्र॑ सतीर् दोग्धीति माया- 
मुत्पादयन्ती चरति, यथा वन्ध्यो वृ्ञोऽकाले पञ्नवादियुक्तः सम् पुष्यति 
फलतीति श्रान्तिमु्पोदयंस्तिषठति तथा पादं प्रश्ुवाणः चरतीति ॥५॥ 

यारकः--भ्रप्येकं वाक् सख्ये स्थिरपीतमाहु रममाणं विपीतार्थं 
देवसख्ये रमणोये स्थान इति का वचिज्ञातार्थं यन्नाप्नुवन्ति वाग्ज्ेयेषु 
बलवत्स्वपि । श्रधेन्वा ह्येष चरति मायया वाकप्रतिरूपया नास्म कामान्वुग्धे 
वाग्दोषयान् देवमनुष्यस्थानेषु थो वाचं श्रुतवान् भवत्यफलामपुष्पामित्य- 
फलास्मा श्रपुष्पा वाभ्भवतीति वा किंञ्चित्पुष्पकलेत्ति वा श्रर्थं वाचः 
पुष्पफलमाह् । याज्ञदेवते पृष्पफले, देवेताध्यास्मे वा ।।५।॥ 
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यंस्तित्याॐं सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो असि । 

य शरृणोत्यैकफं शरणोति नहि प्रेदं सकरुतस्य पन्थाम् ॥६॥ 
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यः | तित्याज । सचिऽविद॑म् । सखायम् । न । तस्य॑ । वाधि । अपिं । 
भागः | अस्ति | सत् | म् | शृणोति अलकम् | रणोति | 

नहि ¦ प्रेदं । सुऽवतस्य॑ । पन्थाम् ॥६॥ 
सायणः; -सचिविदम् | सचिशब्वः सखिवाची । सखिविदम् । योऽध्ये 

स॒ वेदस्य सखा सम्प्रदायोच्छेदनिवारकप्वेन वेदं प्रव्युपकारित्वाह 
तादशमुपकारिणमध्येतार वेत्तीति सचिवित्। तमभिन सखायम् श्रध्येतृर 
पुरुषाणां स्वार्थबोधनेनोपकारित्वास्खिभूतं वेवं यः पुमान् तित्याज तस्या 
परार्थविनियोगेन परित्यजति । व्यजतेर्लिदि “उप्षेथामाभृचुः' त्यादि 
निपातितः । तस्य पुरुषस्य बाचि सवेस्यां लौकिक्यां शास््रीयायां वाच्यपि भा 
भजनीय; कश्चिद्ध; न श्रस्ति। म् श्रयं पुरुषः यत् वेदव्यतिरिक्त श्रणौति ते 
ध्रलक धरलीकं व्यर्थमेव शरणोति । हि यस्मात्कारणात् सङतस्य पन्थां पन्थानं 
प्रवेद श्रद्धासादहित्यादलुष्ठानमा्गं न जानाति । तस्मात्तवीयश्रवणम 
निष्फलमिति । द्वितीयचतुथपादयोरभिप्राय आ्रररयके दितः (न तस्यान्, 
योगोऽस्ति (० श्रा० 111-2-4) द्व्यादिना । तथा तं योऽसुत्घजव्यभा, 
वाचि भवत्यभागो नाके तदेषाभ्युक्ताः ८ते० श्रा 1-15-5) ट 
ध्वयुभिश्च ॥६॥। 
१९, :--071€ {10 185 ६087400६ 118 {11€7व्, 1115 6011९8६९ 1 
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अक्षण्वन्तः कणंवन्त॒ः सर्खायो मनोजवेष्वसमा बभूयुः । 
आदक्नासं उपकक्षास उ त्वे दा ईव स्नात्वा उत्वे दह्र ॥७॥ 

अक्षण्ऽवन्तैः । कंणैवन्तः । सखायः । ममःऽजवेधरं । अस॑माः । 
बभूवुः । आदुघ्नास॑ः | उप॒ऽककषायंः । ॐ इतिं । वे । हदाःऽ- 

ईव | स्नाताः} ऊ शतिं । ववे | ददृश्रे ॥७॥ 

सायरुः--श्रपण्वन्तः श्रकष्िमन्तः । छन्दस्यपि श्यतेः त्यङिशष्दा 
नर !¡ “श्रो युट्" इति नुट् । अनेन दृश्यते स्वैमित्यक्षि यद्वा | तेज 
सःवाप् शन्येभ्योऽङ्गेभ्यो न्यक्ततरम् । तथा च ्रूयते--(तस्मदेते भ्यक्ततर 
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द्व" इति । तादशाक्तियुक्ताः कर्ण॑वन्तः । कर्णो निकत्तदयरः । गभौवस्थायामेव 
केनापि निर्मितनिल इति । यद्वा शरीरस्य शिरसो व्व गते उच्चैः रिथिते । 
कए बिललक्तणाकाशवन्तः | तथा चाम्नायते-ऋच्छन्ती हव खे उदगन्ताम 
हति । तादृशाः सखायः । गमान द्यानं ज्ञानं येषामिति सखायः । तेषु 
वक्षयेषु बाष्टेष्विन्दरियेषु समानज्ञाना इति । ते मनोजनेषु | मनसा गस्यन्ते 
श्यन्ते इति मनोजवाः क्ञा्ाः । तेषु श्रमाः अतुल्याः बभूवुः भवन्ति | 
तेषु मध्ये केचित्. श्राद्नाषः । शास्यशब्द्र्य प्रषोद रादिष्वादाकारादेशः। 
श्रास्यदध्नाः श्रास्यप्रमाणोदका हृदा इवेति मध्यमप्रज्ञाना । श्रथ स्वे एके | 
सवैनामतवाञ्जसः शीभावः] उपकक्ञासः | क्तसमीपप्रमाणोदका हृदा इव | 
रूपोष्का इति । अनेनाल्पप्रज्ञानाह । तथ ववे एके सनासवाः | स्नातः 
कृत्यां स्वन्प्रत्ययः (पा० सु०, #, 4-14) | स नच श्छरहु एृत्यतृचश्चः 
(पा० सु०) 1, 3-169) हव्ये च भवति | स्नानाष्ौ श्रक्तोभ्योदका हद् 
पव ददे दृश्यन्ते । श्ननेन महुप्रक्षानाष । उः पूरणः ॥५॥ 

यार्कः-प्रक्षिमन्तः कर्णवन्तः सखायः } श्रक्षि चष्टेः; श्रनक्तेरित्या- 
ग्रायणः। तस्मादेते व्यक्ततरे इव भवत दति ह् विज्ञायते । कणः कृन्ततेनि- 
कृत्तद्रारो भेवति । ऋच्छतेरित्याग्रायणः । ऋच्छन्तीवे से उदगन्तामिति 
ह् विज्ञायते । मनसां प्रजवेष्वसमाः बभूवुः | भ्रास्यदघ्ना प्रपरे उपकक्षदषघ्ना 
प्रपरे । भ्रास्यमस्यतेः। श्रास्यन्वत एतदन्नमिति वा । दन्नं दध्यतेः सवति- 
कर्मणः । दस्यतेर्वा स्याद्विदस्ततरं भवति । प्रस्नेया हदा दवेके प्रस्नेया 
ददु्षिरे स्तानार्हाः। हदो ह्लादते शब्दकर्मणः हादतेर्घा स्याच्छीततीभाव- 
कर्मणः [५ 
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दा तष्टेषु मन॑सो जवेषु यद् ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः । 
अचरा त्वं विजहूर्वे्याभिरोदब्रह्माणो वि च॑रन्त्यु त्वे ॥५॥ 

हृदा । तष्टेषु । मन॑सः । जेषः । यत् । ब्राह्मणाः । सम्ऽयर्जन्ते । 
सखायः । अत्र॑ | अह । ववम! वि । जहुः । वेचाभिः। 

ओ्ह्माणः ! वि । चरन्ति । ऊं इति । वे ॥८॥ 
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त्ायरः--सलायः समानख्यानाः ब्राह्मणाः हृदा बुद्धिमतां हृदयेन त 

निशचिैधु परिकलिपतेषुं मनसो जवेषु गन्तव्येषु वेदार्थेषु गुणदोषनिरूपण 
यत् यदा संयजन्ते संगच्छन्ते । यजिरत्र संगतिकरणवाची । यत्र श्मसिमि 
्ाक्षएसंघे खम् श्चविज्ञाताथमेकं पुरुषं वेधाभिः वेदित्तव्याभिः विद्याम 
म्रवृत्तिभिर्वां वि जहुः विशेपेण परित्यजन्ति । श्रह इति चिनिश्वये । श्रो्हमार 
ऊष्यमानं ब्रह्म विदाश्चतिमतिवुद्धिलक्षणं येपां ते तथोक्ताः । तादशास्त ए 
विद्वांसः वि चरन्ति यथाकामं वेदार्थेषु विनिश्चयार्थं प्रवतैन्ते । उः प्रसिद्धौ ॥। 

यार्कः--हूदा तष्टेषु मनसां प्रजवेषु यदुब्राह्मणाः संयजन्ते समार 
स्यानाः ऋत्विजोऽ्र विजहूवंद्याभिवं दिव्याभिः प्रवृत्तिभिः श्रोहब्रह्मा 
ऊहन्नह्याणः ऊह् एष ब्रह्मेति वा ८] 
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शयेन केनेमे 

हमे ये नार्वाड् न परशवरन्ति न् ब्राह्मणासो न स॒तेकरासः | 
त एते वाचमभेपद्य पापया सिरीत्तन्त्रै तण्वते अप्र॑जक्ञयः ॥९॥ 

इमे । ये | न । अर्वाक् । न ] प्रः । चर॑न्ति | न । ब्रह्मणास॑ः | न | 
पुतेऽकरासः । ते । एते । वाच॑म् । अभिऽपं । पापय। । सिरी; । 

तन्त्रम् । तन्वते । अप्रंऽजक्गयः ॥९॥ 
सायरः--श्ननया बेदा्थानभिक्षा निन्धन्ते | एमे ये ध्चविद्रंसः श्र्षीक् 

छअवोचीनमधोभाधिन्यरिमल्लोके प्राक्षण; सष न चरन्ति ! ये परः परस्तात् देवैः 
सष न चरन्ति ते ब्राक्षणासः ब्राक्षणः वेदाथेतःपसः न भवन्ति । तरथा सुतेकरासः। 
सोमं सुतमभिषुतं कुवन्तीति युतेफरा ऋत्विजः । तेऽपि न भवन्ति | श्रप्रजज्ञयः | 
जानातेः श्रा्ममनः' इति किप्रत्ययः | श्रविह्ठस त एते मतुष्याः षाच 
लौकिकीमभिप्य प्राप्य तया पापया पापकारिण्या वाचा युक्तास्ते धिरः । 
छन्दसीवनिपौ" इतीभरव्ययः। सुप सुलुक् इति जसः सुः । सीरिणो भूत्वा 
तन्त्रं कषिलस्तणं तन्धते विस्तारयन्ति । छरुवैन्तीति । सर्वथा वेदार्थो क्षेथ 
दूर्यभिप्रायः।|६॥ 
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संव नन्दन्ति यशसागतेन सभासाहेन सख्या सखा(यः । 
किदिविपस्पृत्पतुषणिैषामरं हितो भव॑ति वाजिनाय ॥१०॥ 
सेध॑ । नन्दन्ति । यशसा । आऽग॑तिन । स॒भाऽसहेनं ! स्या । 

सखायः । किलिषऽस्पत् । पितुऽनिः । हि । एषाम् । 
अर॑म् | हितः । भव॑ति | वाजिनाय ॥१०॥ 

सायः सखायः समानख्यानाः समानक्षानाः स्वँ सभ्याः मनुष्याः 
सभासहैन समां सोद शक्ुवता सख्या ऋर्विजां सखिभूतेन यज्ञ प्रति श्रागतेन 
यशसा यशरिवना सोमेन तुना नन्दन्ति हृष्टा मवन्ति। सषि सएव सोमः 

एप जनानां किलिषपसपत् । यः स्वस्मादन्यः पुरुषः श्रष्ठतामश्नुते स किल्बिषं 

भवति याध्यत्वेन। यथा पापं सदाचारैः बाधित्तव्यं भवति तद्रत्। पापर्ूपस्य 
शत्रोवाधकः। यद्वा | यज्ञे साष्वनुप्रबचनाकरसेन यक्किल्बिषमेर्षा जायते, तथो 

घाधते स किल्विषस्पत्। तथा स्वं पितध्णिः । पितुरित्यन्ननाम दर्िणा वा। 
तमनेन सोभेन सनोति यजमानः संभजत इति तादृशः । तेपामन्नदकिणा- 

दातेति । किं च दितः पथेषु निष्ितः सोमः वाजिनाय । इन्द्रियं वीयं वाजिनम् । 
तेषां वीयौय तत्कर्तुम् श्रं श्ल पयाप्तः समर्थो. भवति | “स्वे नःदन्तीत्यन्वा् 
यशो वै सोमो राजा" इत्यादिकम् श्न्द्रियं वै वीर्यं वाजिनमाजरसं हास्मे 
वाजिनं नापद्धिश्ते' शव्यन्ते ब्राक्षणमघ्रा्ुसन्धेयम् (२० त्रा०, 1-13) ॥१०॥ 
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छवा त्वः पोष॑मास्ते पु पुष्वान्ग यत्नं त्वौ गायति शक्कसीषु । 

रह्मा त्वो वद॑ति जाताधिद्यां यक्षस्य माघ्नां वि भिमीत उ त्वः "" ˆ" 
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ऋचाम् । वः । पोषम् । आस्ते । पुपुष्वान् । गायत्रम् । तः । गायति । 
दाक्षरीषु । त्र्या । तः । वदति । जातऽविाम् । यज्ञस्य । मात्राम् । 

वि। मिमीते। ऊ इति। खः ॥११॥ 
सायरुः-अनया होत्रादिच्छत्विक्कमेणां विनियोगमाचष्टे } त्वः एको 

होता ऋचा पोषं यथाविधि कमणि प्रयोगं पुपुष्वान् । एको धातुरनुवादा्थः | 
बहीच्छचः पुष्यन् शंसन् ग्रस्ते | त्वः एकः उदूगाता शक्वरीषु । शक्वर्य ऋचः । 
प्ामिच्छेग्मिवरैनं दन्तुमिन्द्रः समर्थोऽभूदिति शक्वयः। तादु गायत्रं साम 
गायति | त्वः एको न्रद्या च जातविद्यां जाते जाते कतैव्ये प्रायश्चिन्तादौ 
वेदयित्रीं वाचं वदति। ब्रह्मा दहि सवं वेदितुं योग्यो मवति खलु ¦ श्चादि- 
लोपे विभाषा इति न निघातः । त्वः एकोऽष्वयुल्व यज्ञस्य मात्रां यज्ञो यथा 
मीयतेऽभिषवगप्रहणादिकया च्या तां मात्रां यज्ञशरीर विमिमीते अत्यर्थ 
निर्मिमीते । चऋचामेकः पोषमास्ते पुपुष्वान् होतर्मचैनी' (नि०, 1-8) इत्या- 
दिनिरुक्तावुसारेणार्थोऽभ्यधायि । एवं ब्रहुस्पतिर्विदितवेदार्थं तुष्टाव ॥११॥ 

यास्कः--इत्युत्विक्कर्मणां विनियोगमाचष्टे । ऋचामेकः पोषमास्ते 
पपुष्वान्होतगेच॑नी, गायत्रमेको गायति शक्वरीषृद्गाता । गायत्रं गायतेः 
सतुतिकमंणः । शक्वरयः ऋचः शक्नोतेः । तथ्दाभिवँत्रमशकदधन्तुं तच्छक्व- 
रीणां शक्वरीत्वमित्ि विज्ञायते । ब्रह्मैको जाते जाते विद्यां वदति । ब्रह्मा 
सर्वविद्यः सर्वं वेदितुमहंति । ब्रह्मा परिवृढः श्रुततो ब्रह्म परिवृल्हुं सवंत: । 
यज्ञस्य मात्रां विभिमीत एकोऽघ्व्ुः। भ्रध्वर्युरष्वरं युनक्तचध्वरस्य नेता- 
ध्वरं कामयत इति वा । श्रपि वाधौयाने युरूपबन्धः, अध्वर इति यज्ञनाम । 
घ्वरतिह्साकर्मा, तत्प्रतिषेधः ।। ११।। 
हला1.:-- (€ 00145 [ऽर (7001९85), 09 7ए्टञप् पह ४ 0€ 5६21285; 
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नारायण चऋश्रः। श्रन्त्या चरिष्टुप् , शिष्टा श्रनुष्टुमः । 
श्रव्यक्तमहदादि लक्तणो यः पुरुषः स देवता | 

सह सरदीषा पुरुषः सहस्राक्षः सहश्ं॑पात् । 
स भूमिः विश्वतो वृत्कात्यतिषटददराङ्गुरम् ॥१॥ 
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स॒हसत॑ऽरीषी । पुर॑षः । सहस्रऽअ्षः । सदस॑ऽपात्। सः । भूरिम् । 
विश्वतः । वृत्वा ¦ अति । अतिष्ठत् । दशऽगुलम् ॥१॥ 

सायणुः--सवभ्राणिसमश्टिूपो ब्रक्मारडदेष्टो विराडाख्यो यः पुरषः 
सोऽयं सष्टखशीपी सहखशब्दस्योपलष्ठणतवादनन्तैः। शिरोभियक्त त्यथः । 
यानि सवप्राणिनां शिरांसि तानि सर्वाणि तदेषटान्तःपातित्वात्तदीयान्येषेति 
सष्ठ खर्शीपेत्वम् । एवं सषखाचत्वं॑सषस्पादत्वं च | स पुरुषो भूमिं रष्मास्- 
गोलकरूयां विश्वतः सवतो घृत्वा परिवेष्टय दशाद्गुलं दशाङ्गुलपरिमितं 
देशमप्यतिष्ठत् श्रतिक्रस्य व्यवस्थितः। वशाङ्गुलमि्युपलक्षणम् । श्रह्मार्डाषु 
बहिरपि सवेतो व्याप्यावस्थित एस्यथ; ।।९॥। 

९६६, :--{1 € 2181 08 8 ६0८5६०१ 7९845, 8 ६105 ९४८8, 8 
10158110 {६६४ ; प € ८0०४९ाघ्प 111८ श्श्प्धी ठो 81] 810९6, 81 
8॥7९{८11६त ६६॥ {170€75' 09६5०16 1४, 

1९९. -{1€ ए पा7प§8 1185 8 ६८ 0587त ६९५8, 
€ {188 & {11005876 € ९९5, 8 £1101858917\0 {६९६, 
(09116 ८11€ €) {7017 शात् ८० €, 
प्रि €ॐ६९६4ऽ 0६014 ए (€) 1178278. 

पुरंष एवेदं सध यद्भूतं यच्च भग्य॑म् । 
उतातत्व्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥२॥ 

पुरुषः । एव । इदम् । सवैम् । यत् । भृतम् । यत् । च । म्यम् उत । 
अमृतेऽतवस्य॑ । ईशानः । यत् । अन्रैन । अतिऽरो्हति ॥२॥ 
सायशुः- यदिदं वतेमानै जगत्सयेम् पुस्पं ९व | यस्व भूतमसीतं 

जगयस्च मभ्यं भविष्यञजगत्तदपि पुरुप एव । यथास्मिन् कल्पे वतेमानाः 
प्राणिदेष्टाः सर्वेऽपि विराद् पुरुषस्यावयवाः तथेवातीतागामिनोरपि कल्पयो- 
र्टव्यमित्यभिप्रायः उत शपि च श्रपूत्तत्वस्य देवत्वस्थायमीशानः स्वामी | 
यश्यस्मात्कारणणात् श्रननेन प्राणिनां भोग्येनान्नेन निमित्तभूतेनातिरोहति 
स्वकीयां कारणावस्थामतिक्रम्य परिदृश्यमानं जगदव्थां प्रप्नोति तस्मा- 
ला णि कर्म॑फलभोगाय जगदवस्यास्वीकारान्तेदं सस्य वस्तुत्वमित्यथः ॥२। 
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09६ 171707६8], ९ ६३ 911 ६४४ (708 0$ 096, 



२५१ ऋगुभाष्यसंग्रहः 

१२९१, :---1€ 20158 13 70 ०६[€ ८ 0६ (1118 पा१९९६७९, 

118६ {11८ 85 2९९0, ६1146 छ 116]1 13 ६0 ०९६, 

^714 € {5 ६८ 7185६९7 0 ६[1€ 7071078] तठकाध110) 

2९५८४३६ प्र &10 ऽ 0९0110५ {0०4, 

पतावानस् महिमातो ज्यार्याश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा यतानि च्चिपादस्याभूत दिवि ॥२॥ 

एतावान् । अस्य । महिमा । अत॑ः । ज्यायान् | च । पुश््षः । पाद॑ 
अस्य । विशव । मनानि । च्रिऽपात् । भस्य । अमूम् । दिर ॥२॥ 

सायशः--अतीतानागतवर्त मानरूपं जगद्ावदस्ति प्तावान्स 
ऽप्यक्य पुरुषस्य मदटिमा स्वकीयसामथ्यविशेषः। न तु तस्य वास्तषे २ 
र्पम् । वास्तवस्तु पुम्पः श्रतो मदिभ्नोऽपि ज्यायान् ध्रतिशयेनाधिषं 
एतन्चोभयं स्पष्टीक्रियते | शस्य पुष्य विना स्वणि भूतानि काल 
वर्तति प्राणिजातानि पादः चतुर्थाऽशः| श्रस्य पुरुषरपाव शिष्टं ॑चरिप्रात्स्वरः 
मरतं चिनाशरहितं सदिवि श्रोतना्मके स्वधरकाशस्वरूपे | व्यतिष्ठत एति भोष 
यश्चपि सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहषत्याग्तानात् (ते० श्रा० णा, 1; तै उपर # ] 
परन्रह्मण इयत्ताभावात्पाद चतुष्टयं निरूपयितुमशक्यं तथापि जदि तअ 
स्वरूप पेक्षयात्पमिति पिवक्तितत्वात्पादन्यासः ॥२३॥ 
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विकस् 

ठिपादुष्व उदेतपुरंषः पादेऽस्येहा्वलयुनः । 
तततो विष्वङ् व्यक्रामत्सादानानरने अभि ॥४॥ 

त्रिऽपात् । रष्वः । उत् । टत् । पुरूषः । पादः । अस्य । 
इह । अभवत् { पुनरिति । तत॑ः । विष्वङ् | वि । अक्रा 

मत् । साडनानदयने इति । अभि ॥४॥ 
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सायरः-योऽय॑ त्रिपाप्पुस्षः संसाररष्टितो बहुलस्वरूपः सोऽयम्ध्वं 
उदैत् । श्रस्मव्ञानकायौत्संसारा्टि्भुतः भ्त्रसयैगणदोषैरस्परष्ट॒ऽत्करषेण 
र्थित्तवान् । तस्यास्य सोऽय णादो तशः सोऽयमि् मायायां पुनरभवत् । 
सेसष्टिसं्ारभ्यां पुनः पुनरागच्छति । शस्य सर्व॑स्य जगतः परमारमल्ञेशर्वं 
भगवताप्युक्तम् , 'विष्टभ्या्टुमिद॑छर्सलमेकशिन स्थितो जगदिति । ठतो 
मायायामागत्यानन्तरं विष्वढ देवमनुष्यतियेगादिरूपेण विविधः सन् 
व्यक्रामत् व्याप्रवान् | फि कृतवा । साशनानशने (अभि) श्रमिलद्य } साशानं 
भोजनादि व्यवहारोपेतं॑ चेतनं प्राणिजातम् । अनशन॑॑तेद्रह्ितमचेतनं 
गिरिनद्यादिकम् । तदुभयं यथा स्यात्तथा स्वयमेव विविधो भृत्वा 
व्याप्रिवानित्यर्थः '\६॥ 
2९४ :-ए0य एणा घाप्ट्ट-ण0िपा पाऽ 02 180 णाप गो 1160; एप ६8 
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तस्मादिराकंजायत ध्रिरज्ञो अधि पुरषः । 
स ज्ञातो अत्य॑रिच्यत पश्चाद् भूमिमथो पुरः ॥५] 

तस्मात् । विऽराद् 1 अजायत् । विऽाज॑ः । अपिं । पुरुषः । सः । जातः । 
1 , 8 ॥ + 

अति । अरिष्यत । पशात । भूमिम् । अथो इतिं । पुरः ॥५॥ 
सायगुः-- विष्व व्यक्रामदिति यदुक्तं तदेवात्र भ्रपञ्च्यते | तस्मादादि 

पुरुषाद विरा श्रह्माण्डदे्टो ऽजायत उ्पन्नः । विविधानि राजन्ते वसतून्यत्रेति 
विराट् । विराजोऽपि विराडवेषस्योपरि समेव दे्टमधिकरणं करत्वा पुसपस्तदष्टा- 
भिमानी कशिचिपुमानजायत । सोऽयं सवेवेदान्तवेयः परमात्मा स एव 
स्वकीयमायया विराद्दे् बरक्षारडरूपं सषा तत्र जीवरूपेण प्रविश्य ब्रह्मारडा- 
भिमानी देवतात्मा जीवोऽभवत्) एतच्चाथवेखिका उत्तरतापनीये विस्पठमा- 
मनन्ति । शस वा एष भूतानीन्द्िथाणि विराजं देवताः कोशांश्च सुट 
प्रविश्यामूढो मूढ हव व्यवष्ुरन्नास्ते माययेति' (न° ताप० उप० †, 1,2) | 
स जातो विराद् पुरुषोऽत्यरिच्यत श्रतिरिक्तोऽभूत्। विराड् व्यतिरिक्तो देव 
पियेहमलुष्यादिरूपोऽभूत् । पशरादेवादि जीवभावादर््वं भूमिम् । ससज एति 
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ऋ ॐ | न ॥ 

शेषः । श्रथोभूमिदष्टेरनन्तरं तेषां जीवानां पुरः ससजं । पूर्यन्ते सप्रभि- 
धौतुभिरिति पुरः शरीराणि ॥५॥ 

९६, 0 [प त्वप 88 0077, कण्व ६0८ 48 ठा साद्रि 
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यत्पुरुषेण हविष देवा यज्ञमर्तन्वत । 
वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीम दध्मः शरद्धविः ॥६।; 

यत् । पुरुषेण । हविषा । देवाः । यज्ञम् । अत॑न्वत । वसन्तः । अस्य | 
आरात् । आज्यम् । ग्रीष्मः । इष्मः । रारत् । हविः ॥६॥ 
सायराः-ययदा पूर्वोक्तकमेणेव शरीरेषुत्पन्नेषु सत्सु देवा उत्तरसृष्टि- 

सिद्धय्थं बाह्यद्रन्यस्यानुरपन्नत्वेन ्टबिरन्तरासंभ वात्पुरुषस्वरूपमेव मनसा 
हविष्ट्वेन संकल्प्य पुरुपेण पुरुषाख्येन हविषा मानसं यज्ञमतन्वत छअन्वतिष्ठन् । 
तदानीमस्य यज्ञस्य वसन्तो वसन्ततुरेवाज्यमायीत् । तमेवाज्यत्वेन संकल्पित- 
वन्त इत्यथः । एवं ग्रीष्म इध्म चासीत् । तमेवेध्मत्वेन संकल्पितवन्त इत्यथः | 
शरद्विरासीत् । तामेव पुरोडाशादिदविष्ट्वेन सक्र इत्यर्थः । पूरव 
घुरुषस्य हविः सामान्यरूपत्वेन संकल्पः । अनन्तरं वसन्तादीनामाज्यादि- 
विशेषरूपत्वेन संकल्प इति द्रव्यम् ॥६॥ 
९९४. ६- भण € धट &०45 72046 ऽवा ८८ प्रधा धच 4270 07 ६0 
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ते यक्षं व्ठिषि प्रोन्पुरषं ज(तमश्रतः । 
तेन॑ देवा अयञन्त साध्या क्रष॑यश्चु ये ॥७॥ 

तम } युगम् । बर्हिषि । प्र । ओक्षन् । पुर॑षम् । जातम् । अग्रतः । तेन॑ । 
देवाः । अयजन्त । साध्याः । ऋषयः । च | ये ॥७॥ 

सायणुः-- यक्तं यज्ञसाधनमूतं तं पुरुषं पशुस्वभावनया युपे बद्धं परिषि 
मानसे यज्ञे परौचन. प्रोदितवन्तः। कीष्टशमित्याह् । श्रयतः सर्वछ्ष्टेः पूर्व 
पुरषं जातं पु्षत्वेनोष्पश्नम् । एतश्च प्रागेवोक्तं (तस्मा राढ्छजायत विराजो 
श्रपि परुषः" हति । तेन पुरुषरूपेण पशुना छ्यजन्त । मानसं यागं निष्पादित. 
वन्त इत्यथैः | फ ते देवा इत्यत्राह । साध्याः सृष्टिसाधनयोग्याः प्रजापतिप्रभृतयः 
तवनुकूलां ऋषयो मन्तरद्रष्टारस्च ये सन्ति ते सर्वेऽप्ययजन्तेत्यर्थः ||५) 
९९६ 1 0८-5ए11 एव 1118 54८111८८ ०91 {€ 1६८, £11€ (817 
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तस्मधिक्षात्तर्वहुतः संभूतं प्रषदाञ्यम् । 
पुस्तके वायव्यानारण्यन्प्रम्याश्च ये ॥८॥ 

तस्मात् । यज्ञात् । सऽ; । संऽश्तम् । पृषत्ऽआाज्यम् । पृदयन् । 
तान् । चक्रे । वायन्यान् । आरण्यान् । ग्राम्याः । च् । ये ॥<८॥ 

सायः - सर्वहुतः । सवौत्मकः पुरुषो यरिमन् यक्षे पूयते सोऽयं 
सवहुत् । तादशात्तस्माप्पूर्वोक्तान्मानसाद्यक्षादृषदाष्ये वधि मिभमाञ्यं संमतं 
सम्पादितम् दधि चाज्यं चेत्येवमादि योभ्यजातं सव॑ संपादितमित्य्थः। 
तथा वायग्यान् वायुदेवताको्नोकप्रसिद्धानारण्यान्पशुशफ़े उत्पादितवान् | 
श्रारख्यान् हरिणादयः । तथां ये च भ्राम्याः गवाश्वादयस्तानपि चक्रे | 
पशूनामन्तरिक्ारा बायुदेवत्यत्षं यजुगरो्षणे समाम्नायते । (वायवः स्थेत्याष् 
वायुव श्यन्तरिकेस्याध्यत्ताः ¦ श्रन्तरिक्देवत्याः खलु वै पशवः षायव 
एवेतान्परिददाति' हति (तै० त्रा० {11,3,2,1,3.) ॥५८॥ 



२५६ ऋगसाष्यसग्र्ईः 

९६, :-700 ६2६ 52671८€ {णा] ए 7124 € 25 {704प्८६तव पध0€ प्ट : 
1६ 020€ ६1€ 18 प्य ६5 ६12६ € 17 प्ट इद, ध1€ 0९855 
{71€ 0८€5६, 272 1108£ ६३६ पर [1 77 (128९5. 

€. --8 701 ६८02६ 82८1716€ ८०६211०६ चथ, 
25 0118 षा) ८0८ लज्ट्व (व्य) 8६. 

ह प्छ {15 टा 1084€ ६11€ 20171215 07 ६{1€ 91, 

[003€ 2 ६८€ &€5८६ 8 एत © ८1 8681020९ ८2६1073. 

तस्माज्ञत्संवेहुत॒ ऋचः सामानि जक्षिरे । 
छन्दासि जां्ञरे तस्माद्यजुस्तस्माद्जायत ॥९॥ 

तस्मात् । य॒ज्ञात् । सूर्वऽृत॑ः । ऋच॑ः । सामानि ! जङ्कि । छन्दांसि । 
जक्षिरे । तस्मात् । यञः । तस्मात् । अजायत ॥२॥ 

साययुः--सवंहुतस्तस्मातूरवोक्तायज्ञादचः सामानि जश्च उत्पन्नाः। 
तस्माद्यज्ञाच्छन्दांसि गायत्र्यादीनि जक्चिरे | तस्मादयज्ञायजुरप्यजायत ।६।। 
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तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो ह जक्षिरे तस्मात्तस्माज्जञाता अंजावय॑ः ॥१०॥ 

तस्मात् । अर्वा: । अजायन्त । ये । के । च । उमयाद॑तः । गावः । 
ह । जज्ञिरे । तस्मात् । तस्मात् । जाताः । जजावय॑ः ॥१०॥ 
सायणः--तस्मापपूर्वोछाद्ययज्ञादश्चा श्रजायन्त उत्पन्नाः तथा ये क 

चाश्चन्यतिरिक्ता गदेभा अश्वतराश्वोभयादत उध्वधोभागयोरमयो्द॑न्तयुक्ताः 
सन्ति तेऽप्यजायन । तथा तस्माद्ज्ञाद् गावश्च जङ्तिि । कि च । तस्मादयज्ञाद- 
जानयश्च जाताः | १०|| 
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यत्पुरुषं अ्यद॑धुः कतिध। व्य॑क्रपयन् । 
सुखं किम॑स्य फो बाहू का ऊरू पाद। उच्येते ॥११॥ 

यत् । पुर॑षम् । वि। अद॑धुः । कतिधा । वि । अकुखधय॒न् । मुख॑म् । 
किम्। अस्य॒ | यौ | बृह इतिं । कौ । ऊरू इति । 

पादो । उच्येते इति ॥११॥ 
[र क वान्क 

सायुः--प्रभोत्तररूपेणए ब्ह्णदिष्टि वक्तु ब्रह्मवादिनां प्रभा 
उच्यन्ते । प्रजापतेः प्राणरूपा देवा यद्यदा पुख्षं वि राड्ह्पे व्यदधुः संक्पेनो- 
त्पादितवन्तस्तवा्ीं कतिधा कतिभिः प्रकरेव्यंकल्पयन्. विविधं कल्पितवन्तः । 
श्रस्य पुरुषस्य मुखं किमासीत् । कौ ब्रह अभूताम् । कावृ 1 को च पादा्च्येते 
प्रथमं सामान्यरूपः प्रभः पश्चान्मुखं किमिस्यादिना विशेषविषया प्रभा. ॥१९॥ 
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्राह्मणेऽस्य सुलमासीद् वाहू र॑जन्य॑; कुतः । 
जरू तद॑स्य॒ यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत् ॥१२॥ 

बराह्मणः । शस्य । मुख॑म् । आसत् । बाहू इति । राजुन्ः । 
कृत; । ऊरू इतिं । तत् । अस्य् । त् । वैद्यः । पत्ऽ- 

भ्याम्. । श्रः । अजायत् ॥१२॥ 
| 7) कि 0) 
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साय्राः--हवानीं पूरवोक्तपरभानानासुत्तराणि दशैयत्ति । श्रस्य 
जह्य: ब्राक्षणत्वजातिविशिष्टः पुरुषो सुखमासीत । सुखादुत्पन्न 
योऽयं राजन्यः त्रियत्वजातिमान्पुरषः स बाहू कृतः बहुत्वेन नि 
घाहुभ्यासुत्पादित प्रत्यथंः । तत्तदानीमस्य प्रजापतेयदूरू तद्रूपो वेश्यः 
ऊरूभ्यायुस्पन्न प्त्यथैः | तथाप्य पद्भ्यां पादाभ्यां शूद्रः शुद्रत्वजातिम 
ऽजायत । यं च मुखाविभ्यो ब्राह्मणादीनायुत्पत्तियेजुःसेदिप्तायां स 
"स मुखतस्िधृते निरभिमीतेत्यादी' विरपष्टमाश्नाता । रतः प्रभो्तरे ९ 
तत्परतयैव योजभीये ॥१२॥ 
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कयन 

चषपरमा मनसो जातशक्षोः सूय अजायत । 
सुख।दिनद्रश्चप्नि्च प्राणाद्रायुरजायत ॥१२॥ 

चन्द्रमा ¦ | मन॑सः | जातः । चक्षोः । सु ; | अजायत | मुखात् | टः 
^, रिषि 2 1 

चु । अन्तिः । च । प्राणात् । वायुः । अजायत ॥१२॥ 
यिनी भनक [1 

सयरः--यथा दध्याज्यादिद्रव्यासि गवादयः पशव॒ शग 
वादनो गुना च तस्मादुसपन्ना एवं चन्द्रादयो देवा श्रपि तस्मदेः 
इत्याह । नसः सकाशाच्वन्द्रमा जातः । चक्तोश्च चल्ञुषः पूर्योष्यऽ 
भस्य मलादिद््चाभिश्च देवावुत्पननौ । थस्य प्राणाद् वाधुरजायत ॥१२॥ 
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नाभ्यां भासीदन्तरिक्षं शीष्णो दौः सर्मवतेत । 
पद्भ्यां भूमिविशः श्रोत्रात्तथा छोफौ अकदपयन् ॥१४॥ 

नाभ्याः । आसीत् । अन्तरिक्षम । रीष्णैः । धौः । सम् । अवर्तत । पत्<- 
म्याम्। भूमिः । दिः । श्रोत्रात् ] तथा | कोकान् । अकल्पयन् ॥१४॥ 

सारयः-यथा चन्दरादीन्प्रजापतेमेनःप्रथतिभ्योऽकल्पयस्तथान्तरिषादी- 
जञोकान्प्रजापतेनीम्यादिभ्यो देवा श्रकल्पयन् उत्पादितवन्तः | एतदेव दशयति | 
नाभ्याः प्रजापतेनाभेरन्तरिक्मासीत् । शीर्णः शिरसो धौः उमवत॑त उत्पन्ना | 
दमस्य पद्भ्यां पादाभ्यां मूमिर्त्पन्ना । प्रस्य धोघ्रादिश उत्पन्नाः ॥१४॥ 
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सप्ास्यासन्पर्ियचिः सुप समिधः कृताः । 
देवा यक्तं त॑न्वाना अबध्नन्पुरुषं पदयुम् ॥१५॥ 

सप्त । अस्य॒ । आसन् । परिऽधय॑ः । त्रिः । सुप्त } सम्ऽधः; । कृताः । 
देवाः । यत् । य॒ज्ञम् । तन्वान। । अकर्नन् । पुरपम् । पृद्यम् ॥१५५॥ 

सायणः शरस्य सांकलिपिकयक्षस्य गायग््यादीनि सप्तच्छन्दांसि परिधय 
श्राखन् । पेष्टिकस्याहवनीयस्य श्रयः परिधयः उत्तरबेदिकास्त्रयः श्रादित्यश्च 
सप्तमः परिधिग्रतिनिधिरूपः। शतएवाञ्नायतेः (न पुरस्तात्परिदध्याद्ादित्यो 
धेवोयन्पुरस्ता्रत्तंस्यपषन्तीतिः । ततत एत श्चादित्यसष्टिवाः सप परिधयोऽत्र 
सप्रचछन्दोरूपाः | तथा समिधस््रः सप्त त्रिगुणितसप्तसंख्याका एक विशतिः कृताः 

हादशमासाः पञ्चतेवः त्रय इमे लोका प्रसावादित्य एकविंश इति श्रुताः 
(तै० सं० 5,1,10,3) पदाथ पएकर्विंशततिदारुयुततन्धनत्वेन भावियः। यथः 
पुरुषो वैराजोऽस्ति तं पुरषं देवाः प्रजापतिप्रारेन्धियरूपा यक्षं तन्वाना भानसं 
यक्षं तन्वानाः छुवाणाः पश्ुमवघ्रन्। चिराटपुरषरसेव पशुत्वेन भावितवन्तः । 
एतदेवाभिप्रेत्य पूरवत्र यत्पुरुषेण ह विपेतयुक्तम् ॥१५॥ 
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य्ञेन॑यक्षम॑यजन्त देवास्तानि धर्मणि प्रथमान्यासन् 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूष साध्याः सन्ति ठेवाः॥! 
यक्षेने । य॒ङ्गम् । अयजन्त 1 देवा; 1 तानि | धमीणि } प्रथमानि | 

आन् । ते । ह } नार्वम् । महिमानः । चन्त । मत्रं पूर । 
साध्याः । सन्ति ] देवाः ॥१६॥ 

सायरुः--पृवं प्रपन्वेनोक्तमरथं संक्िप्याघ्र दश्चैयति | देवाः प्रजापति 
रूपा यक्तेन यथोक्तेन मानसेन संकल्पेन यकं यथोक्तयज्ञस्वरूपं प्रजापतिम 
पूजितवन्तः । श्रस्मासपूजनालानि प्रसिद्धानि धर्मणि जगद्रुपविकारार्ां धर 
प्रथमानि भुख्यान्यासन् । एताघता सछष्िप्रितिपादकपुक्तमागाथेः संमू 
अथोपासनसत्फलानुवाद भागार्थः संगृक्यते । यत्र॒ यस्मिन्विराटप्रा 
नाफे पूं छाध्याः पुरातनाः विराङ्पास्तिसाधका देवाः सन्ति तिष्ठन्ति 
विराटुप्रा्रिहूपं स्व्गं॑ते मष्टिमानस्तदुपासका मदारमानः सचन्ते समः 
्राप्तुबन्ति । १६ 
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भित्ञुनीमाञ्चिरस ऋषिः | प्रथमाद्धितीये जगस्य, शिष्टाः सत्त तिष्ुमः | 
घ्र धनस्थान्नस्य च दानं स्तूयते 1 श्मतसतदैवस्यम् ॥ 
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न षा ३ देवाः क्षुध्रमिदघं ददुरुताितसु्पगच्छन्ति मृत्यवः । 
इतो रविः प॑णतो नोप॑दस्यत्युताप्रंणन्मितारं न विन्दते ॥१॥ 

ने । वै । ऊ इति । देवाः । शषु॑म् । इत् । वधम् । ददुः । उत । आधितम् । 
उप॑ । गण्छन्ति । मृत्यवः । उतो इति । रयिः । पृण॒तः। न । उप॑ । 

दस्यति । उत । अर्पृणन् । मिताम् ! न । विन्दते ॥१॥ 
सायणुः--भिदुः, प्रथमं व्यतिरेकयुखेनाश्नदाने प्रशंसति । देवाः पै देवाः 

सर्वेषां सुध न ददुः प्रायच्छन् । किन्तु वधम् इत् वधमेव दसवन्तः । पषाश्शीं 
वधरूपां कज्ञधमन्नदानेन यः शाम्यति स दाता खलु । उ ति पूरणः । योऽद््वा 
भुक्ते तम् श्राशितं सुज्ञानं पुरुषमपि मृत्यवः मरणानि उप गन्छन्ति सभीपे 
यान्ति। “श्राशितः कतो” (पा० सू० 6-1-20) इत्याधुदात्ततवम् । छुधात्तनां 
मोक्तएं च भरणं समानं किं दानेन धननाशरूपेण । श्रत शाह् । उत । उत 
शब्धोऽप्यथं । ¶णतः प्रयच्छतः षुरुषस्य रयिः धन॑ नोपदस्यति भोपक्षीयते | 
"सु उपक्तये,, देवादिकः । “प्रणएदाने'' तौदादिकः, तरय शत्रन्तध्य “शतुरनुमो 
नद्यजादी ति विभक्तेरादुदात्ततवम् । दानप्रसंगे षा दातारं दृषयति। 
श्रपणन् श्प्रयच्छ्न् पुरुषस्तु मर्ित्तारं॑श्रात्मनः सुखयितारं न षिन्दते। न 
छरुत्रापि लभते । शष्ट बन्धवोऽप्रदानान्न संखयन्ति देवा श्चपि 
हु विष्प्रदानाभावात् ॥१॥ 
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य ्राधाय चकमानायं॑पित्वोऽन्गघान्सत्रफिताय।पजम्सुषं । 
स्थिरं मन॑ः कृणुते सयते पुरोतो चित्स म॑डवितारं न विन्दते ॥२॥ 
यः | आध्राय । चकमानाथ॑ ] पित्वः ! अन्न॑ऽवान् । सन् । रफिताय॑ | 

उपऽजमु । स्थिरम् । मन॑ः । वृते । सेष॑ते । पुरा । उतो इति । 
चित् । सः । मर्डितारम् । न । विन्दते ॥२॥ 

सायः यः पुरुषः स्वयम् श्रक्नवान्ठन्नपि श्राधाय । श्राधायंतेऽसौ इति 
स्नाघ्रो दुबल; | तरम पितः पितूनक्नानि चकमानाय कामयमानाय | चकमानः 
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कान्तिकमी | रकिताय । रफतिर्हिखार्थः। दारिद्रचेण हिंसिताय उपजम्मुषे गृह 
प्रत्यागताय अतिथये मनः अतमीयमन्तःकरणं अदाने । स्थिरं इरते रुते । 

मनःस्ैरयकरणेन तं क्लेशयतीत्यर्थः । करुते । (कृवि हिंसाकरणयोः. ˆ ““` न् 
केवलं क्लेशकरणं अपितु पुरा तस्य पुरस्तादेव सेवते भोगान् सः अपि मडितारम् 
श्मारमनः सुखयितारं न विन्दते । न कुत्रापि लभते ॥२। 
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यदि करट 

स इद् भोजो यो गृहवे ददात्य् अर्चकामाय चस्ते कुदायं । 
अश्मस्मे भवति याभ॑हूता उतापरीषु कृणुते सखायम् ॥३॥ 
सः । इत् । भोजः । यः । गेव । ददाति । अन्न॑ऽकामाय । 

चरति । कृशाय । अर॑म् । अस्मे । भवात् । यामऽदूतौ । 
उत । अपरीषु । कृणुते । सखायम् ॥३॥ 

सायणः- अन्वयमुखेन प्रशंसति । स इत् स एव मोजः दाता खलु यो 
गृहवे । महे मैगत्वादिस्वात् कु प्रत्ययः (उ. स. 1-38), प्रतिगृहीते च्न्नकामाय 
द्मन्नं याचमानाय चरते गृहमागतवते कृशाय दारिद्रयेण एतादृशायात्तिथये 
ऽन्नं ददाति प्रयच्छति अभ्यस्तानामादिः इत्याद्यदात्तत््वम् । यामहूतौ | 
यामा गन्तारो देवाः। अत्र यत्तैः ‹ अर्तिस्तुसुहृसः (उ. सू ) इत्यादिना 
मन्प्रत्ययः । त आहूयन्तेऽत्रेति यामहूतियेज्ञः; तस्मिन् श्रस्मै दात्रे फलम् श्रं 
छलं पयाप्तं मवति । कामभ्रदानं भवतीत्यथेः } उत अपि च श्रपरीषु | केवल- 
मामकेः.(पा. सू.) इति डीप्। अन्यासु शत्रवीषु सेनासु सखायं कृणुते । 
ददाचरतोत्यथंः। तस्य सवं सखाय एव न शत्रव इत्यथः ॥३॥ 
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# 

न स सखा प्रो न ददाति सख्यै सचाभु्े सच॑मालाय पित्वः 1 
अपीस्मातेयान्न तदोक! अस्ति पृणन्धम॒न्यम^णं चिदिच्छेत् ५४॥ 

न । सः । सखौ । यः | न ! ददाति । सख्य । सचाऽमुव । स्च॑मानाय । 
पिः । अप॑ | अस्मात् । प्र । इयात् 1 न । तत् । भकः] 
अस्ति । पृणन्त॑म् । अन्यम्. । अरणम् । चित् । इच्छेत् ॥४॥ 
सायखुः - व्यतिरेकेण निन्दामाह । सः पुरुषः सखा न भवति यः पुरुषः 

साभुये सदभवनशीलाय सचमानाय सेवमानायोपसजेनीभूताय सख्ये सखि- 
जनाय पित्वः पितूनक्नानि न ददात्तिन प्रयच्छतति। स युष्ट्न भवत्तीत्यथंः। 
श्रस्मात् श्चद्ातुः सख्युः स श्रप प्रेयात् श्परच्ेत्। यदेनं परित्यज्य गण्छत्। 
"हणु गतौ", किङ् यायुद् 1 तर्हिं तदोकः निवासः सैव न श्रस्ति न भवति। 
सदनं ि बन्धुभिः परिगतम्। सः गतः पुरुषः पृणन्तं धश्नादिकं प्रयण्छुन्ते 
छ्रन्यम् श्ररणम् । चित् भयं स्वामिनमेव रन्छेत् कामयेत ॥४॥ 
९९९11.--{1€ 18 10 {7167 110 31187९8 10 1115 1६६871८ 
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पृणीयादिन्ना्मनाय तव्यानं द्रार्धोयाघमर्तपयेत पन्थाम् । 
समो हि वर्षन्ते रथ्येव चक्रान्यमन्यमुषं॑तिष्ठन्त॒ रार; ॥५॥ 
पृणीयात् | इत् । नाधमानाय | तव्यान् । प्ारघीयांसम् । अनु । पश्येत् \ 

पन्थाम् । ओ इति । हि । वमन्ते । रथ्याऽदव । चक्रा । अन्यम्ऽ- 
अन्यम् ] उप॑ | तिष्ठन्त । रायः ॥५॥ 

पाथर घनवन्तं पुरुषं दाने प्रेरयति । त्यान् सवीयान् धनेरतिशयेनं 
वृद्धः पुरुषः नाधमानाय याच मानायाविथये परसीयाद् १६द् धनानि दात् एव । 
रं पालनपूरणयोः, } कयादिः | एवादीनां हस्वः। यदि दमात् वराभीयांसम् । 
दीरघशब्दादीयसुनि प्रियस्थिर, त्याविना द्राघीत्यादेशः । दीघतमं पर्थां पन्थां 
सुषृतमार्म॒शनुपश्येत अनुपश्येत् । व्य॑त्ययेनाटमनेपदम् । तत्न कारणमाह् । 
रायः धनानिश्रोहि | ्राड। घ्रा वर्वन्ते एव खलु एकत्र न तिष्ठन्तीत्यथः। 
त्न दृष्टान्तः | रश्येव यथा रथ्यानि रथाप यत् (पा, सु) (तस्येवम्ः शस्यय 
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यत्| 'रथसंबन्धीनि चक्रा चन्छानि उपर्यधोभावेनावतेन्ते तद्वदावृत्तिमेव 
दशयति । ग्रन्थमन्यं पुरुषं धनानि उपतिष्ठन्त उपतिष्ठन्ते । समवेतानि मवन्ति। 
८उपारेवं पूजासंगतिकरणः (का. 1-3-15) इत्यात्मनेपदम् । तस्मादु घनानि 
देयानि इति भावः।।५॥ 
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अ [द् 
मोघमन्नं विन्दते अभ्रचेताः सत्यं वीमि वध इत्स तख । 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवराधो भवति केवलादी ॥६॥ 

मोष॑म् । अन्न॑म् । विन्दते । अग्र॑ऽचेताः। स॒त्यम् । व्रवीमि ! वधः । 
इत् । सः । तस्य॑ । न । अयैमण॑म् । पुष्य॑ति । नो इति । सखौ- 

यम् । केव॑लऽअघः । भवति । केवरुऽआदी ॥६॥ 

सायशु---अद्तारं दूषयति । श्रप्रचेताः अप्रदषटज्ञानः दने चेतो मनो 
यस्य न भवति सः मोषं व्यथंमेव अन्नं विन्दते लमते। "विदल लाभे तौदा- 
दिकः । शे मुचादीनाम् ' इति नुमागमः । इदं सत्यं यथार्थमेव इति ब्रवीमि । 
ऋषिरहं वदामि । न केवलं व्यथं किन्तु तस्य॒ पुरुषस्य सः वधः इत् वध एव 
न्नं परागशतः । तच्छब्दस्य वधसामानाधिकरस्यात् रपँलिलिङ्गता | यथा 
"रणो, (पा. सू.) इत्यत्र यत् कमे स॒ एव कर्तेति । श्रथवा स निरर्थको वध 
एव यः पुरुषः अयेमखम्। उपलक्तएमिदम्। स्वान् देवाच् अर्यमादीन् न 
पुष्यति हविष्दानिन न पोषयति नो नापि दखायं समानख्यानमभ्यागत- 
मति्थिं भित्रवर्य् च न पोषयति । पुष पुष्टैः । दौवादिकः। यच्छब्दाध्याहारा. 
दनिधावः । अत एव केवलादी । शदेः सुप्यजातौ (पा. सू. ) इति णिनिः। 
तः उपघालद्णा वृद्धिः । केवलमसाक्निकमन्नं भुन्जानः सः केवलाघो मवति । 
फेवजपापवान् भवति । अघमेव केवलं तस्य शिष्यते । नैकं नासुष्मिकमिवि । 
तस्मात् यथाकर्थंचिहातन्यमित्यभिप्रायः। &॥ 
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कैषनित्काल भावितं कृणोति यजष्यानमपं इद््ते चितिः । 
वद॑न्त्रहम्वदतो वनीयानप्णन् आपिरर्णन्तममि ष्यात् ॥७॥ 

वुषन् । त् । फकः । अर्चितम् । कुणोति । यन् | अध्वानम् ¡ अप॑ | 
वृदे । चरित्रः । षर्दन् । ह्ला । अव॑दतः । वर्नीथानू । पृणन् । 

अपिः । अप्रणन्तम् | अभि । स्यात् ॥७॥ 
सायगुः--कृषन् पिं वन् फालः श्रारिते' कर्षकं भोक्तारं कृणोति 

करोति । यथा श्रष्वानम् मागं ॒यन्। इणः शतरि नुमागमः। गच्छन् पुरुषः 
चरित्रः श्मात्मीयेः गमनेः श्रपवृष्कते । स्वामिनो धनमावजैयति | शृजी वजंने, | 
श्रोदादिकः । ्नुदात्ेत्। वदन् शास्नार्थं ब्रुवाणः ग्रकषा राह्मण: श्रवदतः शासम- 
ब्ुवाणाञ्जनात् वनीयान् संशचकतमः प्रियकरो भवति | ते यथा स्वेकमणि 
प्रवतेमानाः परेषाय्ुपकारफाः तथा पृणन् दाता पुरुषः श्रपृणन्तम् दातारं 
जनम् श्रमि शभिक्लद्य श्रापिः स्यात् भन्धुभैवेत् |] 
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एकपादूभूयों द्विपदो षिचक्रे दविपल्तिपादमभ्यंति पथात् । 
च्ष्पादेति द्विपद।भभिस्वरे सम्पद्यन्पटन्तीर्दपतिष्मानः ॥८॥ 
एवौऽपात् । भूय॑: । द्विऽपद॑! । वि चक्रमे । द्िऽपात् । त्रिऽपाद॑म् । 

अभि । एति । पवात् । चतुःऽपात् । एति । द्विऽपदौम् । भभिऽ 
स्वरे । समऽपद्यन् । पङ्क्तीः । उपुऽतिषठमानः ॥८॥ 

सायशुः- भत्र पादशब्दो मागवचनः। एकपात् एकमभागधनः पुरुषः 
दिपदः द्विगुणधनस्य मार्गं भूवः । दत्रीयायाः सुः। भूयसा कालेन विचक्रमे 
विविधं गच्छति । धवैः पादविष्ट्रणेः (पा. सू.) स्यात्मनेषदम्। तथा 
द्विपात् पुरुष" तिपादं त्रिभागधरन पुरुषं पश्चात् श्रभ्येति श्चमिगच्छति । चदुष्पाद् 
चतुभौगधनस्तु शछिपदाम् । बहुवभ्वनदेकपादादयः उपलदयन्ते। पएफपाद- 
घनादीनां प्॑तीः च्रभिषरे भिगमने संपश्यन् सम्यगीक्तमाणः सन् उपतिषमानः 
एति गच्छमानो भवति | श्रन्योन्य पिक्षया सवे उत्तमाधमाः। तस्मात्व- 
हमेव धलघानिति न मन्ये कि त्वतिथिभ्यो धनानि ददस्वेस्यथंः ।॥॥ 
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करतवयन 

स॒मो चिद्दस्तौ न समं विविष्टः सम्फातर। चिन्न समं ददाति । 
युमयोश्विन्न समा वीयीणि क्राती चिल्सन्तौ न समं प्रणीतः ॥९॥ 
समौ । चित् । हस्तौ । न । समम् । विविष्टः । सुमूऽमातरां । चित् 

षा, 8 

न । सुमम् । दुहते इति । यमयौः । चित् । न । सुर । वीर्याणि । 
ज्ञाती इति । चित् । सन्तौ । न । समम् । पणीत; ॥९॥ णत् 

त्राथणः- च्वतिथिभ्यो धनमग्रयच्छन्नपि मभ शभ्राता दास्यति चेत् : 
हेतुमाह । समौ चिद्स्तौ समावपि कमं समानं न विविष्टः , कार्यम् न व्याप्तुत 
""विष्लृ. व्याग" जैौष्षेत्यादिकः। संश्चापूवेकस्य विधेरनित्यत्वावभ्यासः 
गणाभावः तथा षंमातरा वत्सस्य मातरी धेनू समे रपि समं समानं पयः 
ृष्टाते । यमयीशर्वित् सहजपतयोः पुत्रयोरपि समा समानि वीर्याणि म सन्ति 
तसमात् शती चित् एकस्मिन् कुषे सन्तौ जातावपि समं न पएरणीतः न यच्छतः 
तस्मास्य धनमस्ति स एवं दथादित्यथः।६।। 
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श्रार्णी वाक् ऋषिः | परमात्मा देवता। 1, 5--8-- त्रिष्टुभः 2--जगती । 

अहं रुेमिवसंभिश्राम्यदमारत्थैरेत रिश्वदमैः। 
अहं पिघ्रावर्णोभा बिंभम्येहमिन््रोग्री अहमध्िनोभा ॥१॥ 

अष्टम् । रेभिः । नसुऽभिः । चरानिं । अम,। आदित्वैः । उत । 
विश्वर्देयैः । अष्टम् । मित्राघ्र॑णा । उभा । गरिम । अहम् । 

ृनद्ा्री इति । शष्टम् । असिनं ] उमा ॥१॥ 
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सायरः--श्रह सूक्तस्य दरप्री वागाम्धेणी यदू जह्य जगत् कारणं तदूरूपा 
भवन्ती स्वेभिः सृद्ररेकादशभिः। इत्थम्भावे सृतीया । तदात्मना चरामि । एषं 
वसुभिः इत्यादौ तत्तदात्मना चरामीति योज्यम् | तथा मित्रावदणा भिंश्ञच 
वरुणश्च । सुपां सुज्ञुक्०' इति द्वितीयाय श्राकारः। उभा उभौ अष्टम् एव प्रक्ठी- 
भूता भरमि धारयामि । हन्द्राग्नी चपि श्रम् एव धारयामि । उमा उभौ 
परश्विना छ्यशिवने) पि श्ष्टम् एव धारयामि । मयि हि स्व॑ जगच्छुक्तौ 
रजतमिवाध्यस्तै सदु शश्यते। माया च जगदाकारेण विवतेते। तारश्या 
सायाया साधारत्वेनासंगस्यापि ब्रह्मण उक्तस्य सषेस्योपपत्तिः ॥ १५ 

दुगा चायैः--पागाम्धसीये वागेव रवीति । सहम् एव रैः षसुमिः धाविष्येः 
विश्वदेवः धिश्वैशष देवैः सहभूता चरामि स्सुतिस्पेण । अहम् एव भिघ्रावश्ण। मित्रा 
वरुणौ उमा उभाषपि दृन्छाग्मी शरिधना अरिवनी च ठभा उभायपि हण्द्रारनी प्ररिवम। 
शरिविनौ च उमा उभावपि विमि हविषा, मवपूव॑कं हदपिःसम्मदमं सर्ष्ुबताभ्य 
हुष्यभिपायः ॥१॥ 

ए८८.६-- 8] -आ101) ध्ा€ रिपव98 81 £1€ ७88०8, एण ६१८ 2५41८४35 
४00, 9114 81} £1£ 1105४ 21 &०१5§: { ०६8१ पमु ४८0£ { ५०, 7118 
810 8018; [ 808६९819 [1618 81 & &7), 81 ६१ € {० 
६९118, 

ए€71.;-{ &9 1६0 ४६ पपत ८६6, पधा ४८८ ४ &ऽप्, 
¶ 0 1६0 € 241४४88 810 {८1 21 ६1€ (6०१8. 
1 एष्दषाः एष्ली णाप) 204 1६8, 
1 ०६8 [7478 271 & ६71, 871 ००६) ६१९ & 8९778. 

शरं सोममाहनसं विभस्प्रंहं॒॑त्वष्टरसुत पएषणं भभ॑म् । 
हं द॑धामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यज॑मानाय सुन्वते ॥२॥ 

अहम् 1 सोमम् 1 आहनसम् । निमी । अष्टम् । वासम् । उत । 
पपर्णप् । भम् ¦ अम । दधामि । द्रबंणम् । हविषति । 

सप्रऽअव्ये । यजमानाय } सुन्वते ॥२॥ 
सायरुः--श्रा्नसम् श्राहुन्तव्यमभिषोततव्यं सोमम् । यषूवा, शव्रुण- 

माष्न्तारं दिषि वतमानं देवतात्मानं सोमम् । श्रम् एव निमि । तथा लधरम् 
उत पि च पूषणम् भगम् च श्रम् एव धिभर्भिं] तथा एविष्ते हृविर्भियुंताय 
सपरा्ये शोभनं हमिर्देवानां श्ापयित्रे तपैयिघ्रे । श्वदतेस्तपेणाथौत् “श्रविवृस्त्- 

पन्त्रिभ्य ईः” दतीकारमरत्ययः । चतुरथ्येकवष्वने यणि 'उदाच्तस्वरितयोयेणः 
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स्वरिसोऽनुदान्तस्यः हति युषः स्वरितत्वम् । सन्ते सोमाभिषवं कषैते 
“शपुरनुमः' इति चतुध्यो उदात्तत्वम् । रशाय यजमानाय वषिशम् धन॑ या 
फलरूपमह्मेव (दामि) धारयामि । एतच्च ब्रमणः फलदचृत्षं (फलम 
उपपत्तेः! त्यधिकरणे भगवता भाष्यकारेण समर्थितम् ॥२॥ 
९८. एद प्र ध 8078 8८7८800, [ {1 ४०६प्, 0580, 21888 ; | 

&1 ४२ छ८९[४॥ ८० 101 ६१2८ 01788 81) 07018६01, ४० ६] 
11018 00४5€11010९॥, ८0 17 ६8६ 08 ०६ ६८१९ इजा, 

` र९९.:-[ ०681 ध1£ €श्ध0९780६ 50108, 
1 0६97 {४४४ 85 4150 ए एषा 81 81788. 
1 (माहिष एं€1€5 01) ६1€ 0018 ्रजाा-कशिप्छा 
(21 ८0९ 82671{1८९८, ०1 {€ 5070६ ८८858९४, 01 ६#€ &०60 
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[ऋक 

अहं रार्ट/ संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यक्ियानाम् । 
तां मा देवा दधुः पुर्त्रा भूरिस्थात्रां भूर्यरशय॑न्तीम् ॥२॥ 

अष्टम् । राष्ट । समऽगम॑नी । वसूनाम् । चिकितुषी । प्रथमा । 
यज्ि्यानाम् । ताम् । मा । देवाः । वि । अदधुः । पुषऽ- 
ना । भूरिऽस्यात्राम् । भूरिं । आओ्ेशायन्तीम् ॥२॥ 

सायणः राष्ट । दैश्वरनामेतत्। सत्रस्य जगत दश्वरी तथ 
वनाम् घन्नानां संगमनी संगमयित्री उपासकानां प्रापयिश्री । यिकितषी यः 
साक्तात् फरैव्यं परं प्रह्म तज् श्ञाषषती स्वात्मतया साक्ञात् तवती । अत ए 
यशियानाम् यक्ञाह्मौणां प्रयमा शल्या । या प्व॑गुणषिशिष्टाष्टं तां (सा) म 
भूरिस्था्राम् बहुभावेन प्रपष्वात्मनाऽवतिष्ठंमानाम् | भूरि भूरीणि बहूनि 
भूतजातानि श्रविशयन्तीम् जीवभावेनार्मानं परषेशयन्तीम् दै्शीं मां पुरर 
बहुषु देशेषु व्यदघुः देवाः विवधति कुवन्ति । उक्तप्रकारेण वैश्वरूप्येणाषस्था- 
ना यषू यप् छुषेन्ति तत् स्व॑ मामेष क्वन्तीत्य्थः |[२॥ 
2९४. :- { 871 ८1 पदा, ४€ 84६11611 < 1611८5, [ ६8 ६1€ {178६ ८0 
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70 186९5, 008 [7 पा€ €ा८८८ 9 तट] ९९४९1. 11९1६, एदा, :-1 87 ४1९ ०००५17० त1 छाल, प 1८ &8 धापा ग ६८ ८1६8 8017९8, 
च 100 प्रातटाःऽधात्ह; छाणठाह् दा 0दारधालद्71€8 ० 1101088६, € 1175४, 
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1 १9४८ 87 ९०१९६, [ लाध्टाः 70 11811 ({071185)., 
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मया सो अल्मक्ि यो विपदयंति यः प्राणिति यई शृणोल्युक्तम्। 
अमन्तवो मां त॒ उपक्षियन्ति शुधि श्रुत श्रद्धिवं तै वदामि ॥४॥ 
मय। । स; । अमम् । अन्ति | यः । विर्पद्य॑ति । यः ] प्राणिति 1 यः । 

म् । गणोति । उक्तम् । अमन्तवैः । माम् । ते ] उप॑ । क्षियन्ति । 
शुधि । श्रेत । श्रद्धिऽवम् । ते । बृदामि ॥४॥ 

सायरुः--यः श्रन्नमत्ति स मोक्वृशचहिपया मया प्व श्रन्नमतति। 
यः च विपश्यति श्राज्ञोकयतील्य्थः ] यः च प्राणिति श्वासोच्छनासादिव्यापारं 
फरोति सोऽपि मयेव | यः (षम) उक्तं शशोति। श्रु श्रवशे' | श्रुवः शष 
इति श्तु प्रत्ययः, धातोः श्मावश्च । य ईटशीमन्तयौमिरूपेण स्थितां मां 
न जानन्ति ते माम् श्रमन्तवः शमन्यमाना अजानन्त उपक्तियन्ति उपक्षीणाः 
संस्कारेण ्ीना भवन्ति 1 मनेरौणाषिकस्तुप्रतथयः । ननूसमासे 
व्यत्ययेनान्तोदात्तत्वम् । यद्वा भाषे तु-परत्ययः। ततो बहुत्री्टौ नम 
सुभ्याम्! इव्यु्तरपदान्तोदात्तत्वम् । माम् शमन्तवः मदिपयज्ञानरष्िता 
इत्यथैः । द श्ुत षिभरुत सखे; शुधि मया वर्दयमाणं गु ।  शछोन्वसो विकरण- 
स्य ॒लुक्। श्रश्णु्क्यभ्यःः दति र्धिमावः । करं तच्छ्धोतव्यम् १ 
धद्धिवम् ¡ श्रदधिः श्रद्धा तया युक्तम् । श्रद्धायत्तेन लभ्यमित्यथैः। श्रदन्तरो- 
रुपसर्ग वषु पृत्तिरिष्यतेः इति श्रच्छब्दस्योपसगेवघू वतेमानत्वात. “उपसर्गे घोः 
किः शति किप्रत्ययः] मत्वर्थीभावः। हश श्रक्षात्मकं वतुं ते तुभ्यं बदामि 
उपविशामि ॥४ 

2८४, --09 70, 106६१६7 86९8, 07 01768 0€8+ ०८ 72818 ए)8६ 18 
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अष्मेव स्वयमिदं व॑दामि शु देवेभिरुत म्षेभिः ¦ 
य कामये ततु दगोमि तं ब्रह्माणं तषि तं एंमेधाम् ॥५॥ 
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अहम् । एव । स्वयम् । हदम् । वदामि । जुम् । देवेभिः । उत । 

मानुोमिः । यम् । कामये । तम्ऽतम् । उग्रम् । कुणोमि । तम् । 

माणम् । तम् । ऋषिम् । तम् । सुधाम् ॥५॥ 
सायरुः-- श्रं स्वयमेव इदम् वस्तुशरहमार्डात्मकं वदामि उपदिशामि 

देवेभिः देवरैरिनद्रादिभिरपि जुष्टम् सेबितम्। उत यपि च मानुणेभिः मलुष्यैरं 
लम् । हशम्वस्त्वास्मिकाऽह कामये यं पुरुषं ररितुमष्टं वाज्छामि त तम् पुरुष 

उग्रं ोमि सर्वेभ्योऽधिकं करोमि । तम् एव ब्रह्मणं खछष्टारं कसोमि । तम् ए 
ऋषिम् श्रतीन्धियायैदशिनं करोमि । तमेव सुमेधाम् शोभनप्रज्ं ' 
करोमि ।५॥ 
९४, :-~ छद {= 01४8९[{ $ए९६६]॥६, 0700 58४ 118६ 8181] € ७६160102 । 
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अहं इदराय धनुतत॑नोमि बरह्मदिषे शस्वे दन्तरवा इ ; 
अहं जनाय समर छृणोम्थहं दयाापथिवी भा विवेश ॥६॥ 

अहम् । सदाय । धर्नुः। आ । तनोमि । ब्रहमऽद्विष । राणे । हन्ते । 
डैः इति । अहम् । जनय । सुऽमद॑म् । कृणोमि । अहम् । घाव- 

पृथिवी इति । आ । विवेश ॥६॥ 
मायखुः--पुरा त्रिपुरविजयसमये श्राय रुद्रस्य । षष्ठं चतुर्थी | 

मह्देवस्य धनुः चापम् श्रम् श्रातनोमि ज्ययाततं करोमि) किमर्थम् ! 
्र्षिपे आह्मणानां दवारं शरवे शस खक त्रिपुरनिवासिनमसुरं हन्तवै हन्तु 
हिंसितुम् हन्ते ध तुमं सेसेन्० इति तवे प्रत्ययः, खन्तश्च तयै युगपत् 
दत्यायन्तयोयुगपदुदात्तत्वम्। श हिसायाम् शत्यस्मात् शशु श्सिनिहि०' इत्यादिना 
उप्रत्ययः । "क्रियाग्रहणं फतेव्यम्' इति कमणः सम्प्रदानत्वार्चतुर्थी । उशब्दः 
पूरकः } श्रम् एव समदम् । समानं भाद्न्त्यसिमिन् इति समत संम्रामः। 
स्तोठजनाथं शद्युभिः सष संप्राममहमेव कृणोमि करोमि । तथा चावाघ्रथिवी 
दिवश्च प्रथिवीश्च धन्तयोमितया छष्ठमैव श्राविवेश प्रविष्टवती ॥६॥ 
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अहं सुवे पितस्मखय मूधैन्मम् योनिरप्स्वश्तः संमुद्रे। 
ततो वि तिष्ठे भुवनानु विद्वोतामूं द्यां वप्पेणोपस्पशामि ॥७] 

अहम् 1 सवे । पितरम् । अस्य॒ । मूर्धन् । मम॑। योनिः । अपूऽघु । 
अन्तरिति । सुमद । तत॑ः । वि । तिष्ठे । सुर्वना । अलु । विदा । 

उत । अमूस् । याम् । वर्षणा । उप॑ । स्पृशामि ॥७॥ 

सायसुः--शथौः पिताः इति श्रुतेः पिता शयौः। पितरम् दिवम् श्रं वे 
्रसुे जनयामि, शयास्मन ध्राकाशः सम्भूतः" इति श्रुतेः । छत्रेति तवाह-- 
रस्य परमात्मनो मूर्धन् भूधेनि उपरि । कारणभूते तस्मिन् हि वियदादि- 
कार्यजातं सर्व॑वरैते, तन्तुषु पट इव । मम च योनिः कारणं समुद्रे । समुद्र 
वन्त्यक्मादू भूतजातानीति समुद्रः परमात्मा । तस्मिन् श्रप्॒ व्यापनशीलासु 
धीवृत्तिषु श्रन्तः मध्ये यदू ब्रह्म चैतन्यं तन्मम कारणभित्यथेः । यत 
ईैटभूताष्टमश्मि ततः हेतोः विश्वा विश्वानि सवांणि (भुना) छषनानि भूत- 

जातानि अनु प्रविश्य वितिष्ठे विविधं व्याप्य तिष्ठामि। (समवप्रविभ्यः स्थः 

्त्यात्मेनपदम् । उत श्रपि च श्रम् धाम् विभरकृष्टदेशेऽवस्थितं स्वगेलोकम् । 
उपलक्षणमेतत् । एतदुपलक्षितं॑शरत्स्नं विकारजातं व्रणा कारणभूतेन 
मायारमकेन मदीयेन वहेन उपद्यशामि । यद्रा, श्वस्य भूलोकस्य मूधेन् मूषेनि 

उपरि श्रं पितरम् श्राकाशं सुवे । समुद्रे जलधौ श्रप्ु उदकेषु" अन्तः सध्ये 
मम योनिः कारणभूतोऽम्भृणाख्यछषिवेतेते । यद्वा, समुद्रे श्न्तरित्ते ्रप्यु 
परम्मयेषु देवशरीरेषु मम कारणभूतं त्रम चेतन्यं वतेते । ततोऽष्टं कारणा 
स्मिका सती सर्वणि भुवनानि व्याप्रोमि । श्रन्यत्् समानम् ॥५। 
९६, ;--{ ऽ६॥ द ए8ध€ा 0णु्टाः 81] ॥1€ पतात; प 5९६ 15 11) 111 
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१ ` 

अहमेव वात॑ इव प्र वाम्यारभमाणा भुर्षनानि विश्वां । 
परो दिवा पर एना पंथिव्यैताव॑ती महिना सं ब॑भूव ४८॥ 
अष्टम् । एव । वार्त ;ऽइव | प्र | तामि आऽरभमाणा | भुवनानि । 

विद्व । पुर; । दिवा । पुरः । एना । पृथिव्या । 
एतावती । महिना । सम् । घ्रभव ॥८॥ 

~ © [क 

सायणुः-- विश्वा विश्वानि सवांणि वनानि भूतजातानि कायो 
घ्रारममाणा कारणकूपेणोत्पादयन्ती श्र््मेव परेणानधिष्ठिता स्वयमेव प्रव 
प्रवर्ते षात इव ] यथा वातः परेणाप्रेरितः सम् स्वेचष्यैव प्रवाति तद्वः 
छक्तं सर्वं निगमयति । परो दिवा । पर इति सकारान्तं परस्तादित्यर्थे वरं 
यथाध इ्त्यधस्तादर्थे । तद् योगे च ठृतीया सकत्र दश्यते । दिव श्राकाश 
परस्तात् । एना पृथिव्या | शद्वितीयारीसवेनः इतीदम एनादेशः । श्र 
प्रथिन्याः परः परस्तान्। द्याव्रथिव्योरपादानसुपलच्तणम् । एतदुपलरि 
त्वात् सवैभ्माद्िकारजातात् परस्ताद् वतमानासङ्गोदासीनकूटस्थब्रक्षचैतन 
रूपां महिना महिम्ना एतावती संषभूव । एतच्छब्देनोक्त स्व॑ पराृश्यतं 
(एतावती |) एतत्तपरिमाणमस्याः ! 'यत्तदेतेभ्यः परिमाणे" इति वतुप् 
श्या सं्वनान्न, इत्यात्वम् । सवेजगदारमनाऽष्ं ` सम्भूतास्मि । (मिना 
सहच्छब्दादिमनिचि ष्टः एति टिलोपः, ततः एृतीयायाम्, उदाप्तनिवृ 
स्वरेण तस्या उदात्तत्वम् । छान्दसो मलोपः ॥न) 
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32---129 
परमेष्टी नाम् प्रजापतिष्छेपिः । त्रिष्टुप् छन्दः । परमाप्मा देवता | 

नासदासीन्नो सद्।सीन्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् । 
किमाव॑रीवः कुह कस्य दारमन्न् भस्म; किम सीद्रह॑नं गभीरम् ॥१॥ 
न । असत् । आसीत् । नो इतिं । सत् । आसीत् । तदानीम् । न । 

भासीत् । रजः । नो इतिं । विऽओंम । पुरः । यत् । किम् । आ | 
अवरीवरितिं । मुद । कस्य॑ । रामन् | अम्भः । विम् | 

आसीत् । गहनम् । गभीरम् ॥१॥ 

सायशः--तपसम्तनमदिनाजायतेकम्' इत्यादिनप्रे सृष्टिः प्रतिपादयि- 
ध्यते | श्रघुना ततः प्रागवस्थां निरस्तसमम्तप्रपव्चा या प्रलयादसथा सा 
निरूप्यते । तदानीं प्रलयदशायामवस्थितं यवस्य जगतो मूलकारणं तत् श्रत् 
शशजिषाणवन्निरुपाख्यं न रासीत् । म टि ताटशात्् कारणादस्य सतो जगत 
उपपत्तिः संभवति । तथा नो सत् नेव सदारमवत् सस्वेन निर्वाच्यम् श्रासीत्। यश्चपि 
सवसद त्मकं भरस्येकं विलक्तृणं भवति तथापि भावाभावयोः सहावस्थानभपि 
संभवति । कुतस्तयोः तादात्म्यमिति उभय विलक्तणएमनि वास्यमेषासीदित्यथैः । 
नमु नो सदिति परमार्थन सत्त्वस्य निषेधः । त्यालमनोऽप्यनिरवाच्यत्वप्रसंगः | 
प्रथोर्यते } न | श्रानीदवातमिस्ि तस्य स्वमप्रे पद्यते परिरोषान्मायाय! 
एवात्र सत्त्वं निषिध्यत इति । एवमपि तदानीमिति विशेषणानथेकषयं च्यवष्टार- 
दशायामपि तस्याः पारमा्थिकसस्वाभावात् | रथ व्यावह्रिकसस्वस्य तदापि 
व्यावहारिकसत्ता पएरथिव्यादीनां भावानां विद्मानस्वात् कथं सो सदिति निषेधः। 
तत्राहू--““नासीप्रज त्यादि" त्र च सामान्यपेक्ञमेकवचनम् ! व्योम्नो 
वदयमाणत्वात् तस्याधस्तनाः पाताल्लादयः प्रथिव्यन्ता नासन्नित्यथः ¦ तथा व्योम 
अन्तरित तदपि नो नैवासीत् । पर इति सकारान्तं परस्तादित्यर्थे वतेते । परश- 
ष्दाचछाम्बसोऽस्वातेर्थंऽसिप्रत्ययः । परः व्योम्मः परस्तादुपरिदेशे दुलोकप्रशति 
स्यलोकान्तं यत् श्चस्ति तदपि नासीदिस्य्थः। श्रनेन चतुर्दशभुवनगभं त्रहमार्डं 
स्वू्पेणं निषि भवति । अथ तवावरकत्वेन पुराणेषु प्रसिद्धानि यानि 
वियदादिभूतानि तेषामवश्थानप्रदेशं तदावरणनिमिन्तं चा्तेपमुखेन क्रमेण 
निषेधयति किमावरीवरिति। किम् श्रावर णीयं तन्त्वमावरकभूतजातम् श्रावरीवः। 
त्यन्तमाव्ृयात् भाबायोमावात् तदावर्कमपि नासीदित्यथेः। बृणोतेयंङ- 
तुङ्न्ताच्छान्दसे लङः तिपि रूपमेतत् । यद्वा । किमिति प्रथमैव । किं तत्त्व 



२५४ ष गंगाष्यततप्रहः 

मावरकमाव्रूएयात् | श्रान्नियमाणवत्तदपि सरूपेण नासीदिस्यथः। घ 
तत्त्वं कह त्र देगेऽवस्थायादरणोति । श्राधारभूतस्तादृशो देशोऽपि न 
दित्यथः। किंशब्दात् सप्तम्यर्थे हुप्रत्ययः कु तिष्ट: (पा० ५ 
इति प्रकृतेः कदेशः । कस्य शर्म॑न् कस्य वा भोक्तर्जी वस्य 
लाक्तात्कारलद्षणे भोगे निमित्तभूत सति तदावरकमादरएएयात्। जीव 
भोगाथौ हि सृष्टिः । तस्यां द्धि सत्यां ब्रक्षाण्डस्य भूतेरावरणं प्रलयद्श 
भोक्तारो ओवा उपाधिविलयासलीना एति कध्य कश्चिदपि भो 
संभवतीत्यावरणएस्य निभित्ताभावादपि तश्न घटत इत्यथैः । एतेन भोग्य 
वत् भोक्रप्रपम्योऽपि तदानी नासीदिद्युक्तं भवति । किंशब्दादुत्तरर 
'सावेकाचः०' दति प्रप्तस्योदात्त्वस्य (न गोश्वन्साववण०' इति प्रतिषेध 
सूलक्' इति शमेणः सप्तम्या लुक्। यद्यपि सावरणएस्य व्रक्षाण्डस्य 
तद्न्तग॑तमण्छन्तमपि निराकृतं तथापि "अपो धा एदमग्रे सकिलम 
( ते० सं° 7-1-5-1) ति श्रुत्या कश्चिदपां सदूभावमाशकेत । तं प्रर 
'छम्भः किमासीत् ' इति । गदनं दुष्प्रवेशं गभीरं दुरवस्थां त्रस्यगाधम् 
छ्रम्भः किमासीत् । तदपि नैवासीदित्यथैः | श्रतिस्सववान्तरप्रलयविपया ॥१। 

यार्कः-- लोका रजांस्थुच्य्ते' । (न° 4-19, 
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न म्त्युरसीदसूतं न तहिं न रत्या अह॑ आसीतप्रकेतः । 
आमीौदवाते स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किं चनास ॥२॥ 

न । मृत्युः । आसीत् । अमृत॑म् । न । तषि । न | रात्रय॑ः । अष्टः 
आसीत्. । प्रऽकेतः । आनीत् ¦ अवातम् । स्वधय। ! तत् । एकम् । 

तस्मात् । ह । अन्यत् । न । पुरः । किम् । चन । आस ॥२॥ 
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साययः--ननूक्तध्य प्रतिसंह्ारस्य सषत्रेपेतत्वात् स एव संता 
मृतयर्विद्यते इत्यत्त श्राह न मृधुरासीत् इति | ननु यदि स नासीत् तष्टं तदभाव- 
कृतम् श्रपृतम् अमरणं प्राणिनामवध्थानं तदानीमपि स्यात् तत्राह | श्रमृतंन 
तरिं इति । तरिं तस्मिन् प्रतिष्टारसमये । श्रयं भावः। सर्वषां प्राणिनां 
परिपक्छं भोरषटतुभूतै सवं कमं यदोपभुक्तमासीत् तदा भोगामावान्निष्भ्रयोजन- 
मिदं जगदिति परमेश्वरस्य मनसि संजिष्टीर्षा जायते । तथैव सः मृत्युः सरव 
जगत् संहरते इति किमनेन मृत्युना संहत्रौ तदभावषत॑ वा कथममरणं 
स्यादिति | एतदेगाभिम्रेत्य कटेरास्नायते- “यस्य ब्रह्म च त्त्र चोभै भवत 
श्रोवनः | मृत्युयंस्योपसेचनं क इत्था वेद् यत्र सः” (क. उ, 2-25) इति] 
नन्वेतस्य सवाधिकरणएभूतः कालो विद्यत इत्यत श्रा न राञ्या इति। 
राध्या शह: च प्रकेतः प्रज्ञानं न श्रासीत् | तद्धेतुभूतयोः सूयाचन्द्रमसोरभावात् । 
एतैनाष्टोरात्रनिपेधेन तदाव्मफो सासतसवत्सरम्रश्वतिकः सवैः कालः प्रत्या- 
ख्याततः । कथं तरिं नो सदासीत्तद्ानीभिति कालवाची प्र॑त्ययः । उपचारादिति 
मूमः । यथेदानीन्तननिपेधस्य कालोऽवच्छेदकेस्तथा मायापि तद बच्छेव्- 

हतुरित्यवच्छेदकत्यसाम्येनाकाल्तेऽपि कालवाची प्रत्ययः । यद्वाद्ष्मि 
ह्मणः परमार्थसतत्वमप्रे वद्यत शति तदिदानीं दशैयत्यानीदिति । तत् 
सकलवेदान्तप्रसिद्धं श्रतं श्रानीत् भाणितवत् । नन्वेवं प्राएनकतर्जीव- 
भावापन्नस्यैव ब्रह्मणः सवं स्यात् न विवक्षितस्य निरुपाधिकस्य ब्रह्मणः । 
'छप्राणो ह्यमनाः शुद्धः, इति तस्य प्राणएसंबन्धाभावात् तत्राह श्रानीदवातमिति | 
श्रयमाशयः। श्ानीदित्यत्र धात्वथंक्रिया तत्कतौ तस्य च भूतकालसम्बन्ध 
दति त्रयोऽ्थीः प्रतीयन्ते | त्न समुदायो न विधीयते यथाऽऽग्नेयोऽ्टाकपाल 
ति येन ब्रह्मणः सत्त्वं न स्यात् ¦ फं त्नेन कर्वृत्वमनूद्य भूतकालसन्ता- 
लक्षणो गुणो विधीयते दध्ना जुहोतीति वाक्यान्तरविष्टिताभ्नि्ोत्राजुवादेन 
तत्र गुणविधानम् , तव्राप्यनेन कप्रैत्ववि शिष्टस्य न पूर्वकालसत्ता विधीयते 
तन्तिपेधायुपपत्तिप्रसङ्गात् । श्चतोऽनेन करत्वेन इदानीतनेनोपलक्षिर्तं यन्निरु- 
पाधिकं परं ̀  बरष्् तस्येव भूतफालसत्ता विधीयत इति न कश्चि्ोष इति । 
तन्वीदहशस्य ब्रह्मणो मायया सह सम्बन्धासंमवाद् सांख्याभिमता स्वतन्त्रा 
सद्रूपा सत््वरजस्तमोगुणात्मिका मूलप्रकृतिरेवाभिमतेति कथं नो सदिति 
निपेधः। तत्राह स्वधया ईति । स्वस्मिन् धीयते भ्रियत श्याभ्नित्य वतत इति 
स्वधा माया । तया तष ब्रष्ैकमविभागापन्नमासीत्् । 'सयुक्तऽप्रधाने-- 
(पा. सू. 2-319) इति दृतीया सदहशब्दयोगाभावेऽपि सक्षथयोगे भवति । 
वृद्धो यूना (पा. सू. 1-2-65) ति निपातनाल्लिङ्गात्। अत्र प्रकृतिप्रतय- 
याभ्यां तस्याः स्वातन्त्यं निवा्य॑ते.। यश्चपि श्रसंगस्य ब्र्षणस्तया सष सम्बन्धो 
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न संभवति तथापि तसिमिन्नविश्चया तस्ध्वरूपमिष सम्बन्धोऽप्यध्यास्यते 
शकतिकायां रजतस्य । पतेन सद्रुपत्वमपि तस्याः प्रत्याख्यातम् । नः 
माया ब्रष्यणा सष्टाविमागापन्ना तिं तस्या श्निवौच्यत्वात् ब्रह्म 

तहमस्ङ्ख इति कथं तस्य सत्त्वमुक्तम् श्रानीदवातम् इति ! ब्रह्मणो वा सवात 
रपि सत्तवप्रसङ्ग इति कथं नो सदासीदिति सत््वप्रतिपेधः । मैवम् । अ 
दृष्टयेक्यावभासेऽपि युक्तथाविविच्य मायंशस्यानिवौन्यत्वं ब्रह्मणः स 
प्रतिपादितम् । ननु टदम्दश्याविति द्वावेव पदार्थौ श्रानीदवातं स्वधरे 
चेदज्गीकियेते तक्किमपरमवशिष्यते यत् नासीद्रजः इत्यादिनां प्रत्तिपिध्येतत 
तस्मादिति । तस्माद तस्माव्चलु पूर्वाक्तान्मायासदहितात् ब्रह्मणः श्रन्य 
चन किमपि वस्तु भूतमौतिकास्मकं जगत् न श्रास न बभूव । “छन्दस्य 
हति लिटः सावेधातुकत्वादस्तेभूभावाभावः । नलु तदानी मन्यस्य सतत्वनिष 
शक्क्यः ! अस्तवे चप्रसक्तसवान्न निषेधोपयौग इत्यत श्रा पर इति 
परस्तात् सृष्टरूष्वं वतेमानमिद्ं जगत् तदानी न बभूवेत्यथेः । % 
उक्तरीत्या क्वचिदपि निपेधो न स्यादिति भावः॥२॥ 

107, :-{11€7£ ९8 10४ ०१९३६, 1६1८2 ५4४ ८1&17€ 110६ 1171101४}, 
(11९72 \५85 110 118 [1६ ©{ 111611४, 110 [1811६ जा वत, 
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मी 

तम॑ आसीत्तमसा गृठहभग्रऽपरकेतं सलि सर्वैमा दम् । 
तुच्छयेन।भ्वपिहितं यदासीत् तर्पसुस्तन्भहिनाजायतेकम् ॥२॥ 
तम॑ः । आसीत् । तम॑सा । गुलम् | अपरं । अग्रऽकेतम्। स॒टिल 

सवैम् । आः । इदम् । तुच्छ्येन । आ । अपिंऽहितम् । यत् । 
आसीत् । तप॑सः । तत् । महिना । अजायत । एकम् ॥२॥ 
साथर ननूकपरकारेण यदि पूरवंमिदं जगन्नासीत् कथं तर्हि 

जन्म । जायमानस्य जननक्रियायां फतत्वेन कारकत्वात् कारकं च का 
वान्तरविशेष इति कारकस्य सतो नियतपूर्वरृणवर्पित्वस्य श्चवश्यंभा 
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छअथेतरोषपरिजिष्टीषया जमिक्रियाया; प्रागपि तद्धिश्चत श्युच्यते । कथं तस्य 
जन्म श्रत श्याष्् तमसा गूढ्हमप्े एति । श्रम सृष्टेः प्राक् प्रलयद्शायां भूत- 
भौतिकं सर्वं जगत् तमत! गृहम् । यथा सेशं तमः स्वं पदाथंजातमापृणोति 
तद्त् । श्रात्मतस्वस्याबरकत्वात् मायापरसंज्ञं भावाज्ञानरूपमत्र तम इट्युच्यते । 
तैन तमसा निगृह संवृतं कारणभूतेन तेनच्छादिर्तं भवति। श्रानछ्टादकात् 
तस्मात्तमसो नामरूपाभ्यां यदाविभवन्नं॑तदेव तस्य जन्मेध्युच्यतै । एतेन 
कारणावस्थायाम् श्चसदेव कार्यमुपश्चते शत्यसद्रादिनोऽसत्कायेवादिनी ये 
मन्यन्त तै प्रत्याख्याताः । ननु कारणे तमसि तञ्जगदात्मकं कार्ये विद्यते चेत् 
कथं नासीप्रज इत्यादि निषेधः । तत्राह तम श्ररीत् इति । तमो भावरूपाक्षानं 
मूलकारणम् । तद्रपता तदाः्मनाम् । यत्तः सवं जगत् प्राक् तम रासीत् श्रतो- 
निपिष्यत इत्यथः । नन्वावरकस्वादावरकं तमः कतै ध्यावायेत्वाज्जगतकमे । 
कथं तयोः कमेकर्वस्तादाठ्यम् । त्राह श्चप्रकेतमिति | श्रप्रफेतम् शप्रक्नायमानम् । 
अयमर्थः । यथपि जगतस्तमसस्य कमेकतमावो यौक्तिको विद्यते तथापि 
व्यवष्टारदशायामिव तस्यां दशायां नामल्पाभ्यां विस्पष्टं न ॒क्ञायत इति 

तादात्म्यवरणनम् । अत एव मनुना स्मयेते-'“ासीदिदं तमोभूतमभ्ज्ञात- 
मलद्षणएम् । श्प्रतक्य॑म निर्देश्यं प्रसुप्रमिव सवतः" (मनु. 1-5) इति } ङतो वा 
न प्रक्षायते तत्राह । सलिलम् । "घल गतौ" । भौणादिक इलच् । एदं दृश्यमान 
सरे जगत् सिलं कारणेन संगतमविभागापन्नम् श्राः श्रासीत् | ् रस्तेलेडि 

तिपि "बहलं छन्द्सि, हतीडभावे, "हलड्घाग्भ्यः' इति तिलोपे "तिप्यनस्तेः 
(पा. सू. 8-2-73) इति पयुंदासाहकाराभावः । यद्वा सलिलमिति लप्तोपभम् | 

वलिलमिव । यथा चीरेणाविभागापन्नं नीरं दुचिक्ञानं त्था तमसा विभागापन्न 

जगन्न शक्यविज्ञानमित्यर्थः । ननु विविधविचित्रभूयसः प्रपञ्चस्य कथमति- 

तुच्छेन तमसा चीरेण नीरस्ये वाभिभवः । तथा तमोऽपि कीरपद्रलववित्येवो- 

च्यते । तरिं दुषेलस्य जगतः सगैसमयेऽपि नोदूभवसंभव इत्यत शाह 
तुच्छेन इति । श्रा समन्ताद् भवतीति श्रासुवरच्छरयेन । छन्दसो यकारोपजनः | 

तच्चथेन तुच्छकल्पनेन सदसद्विलकणेन भावरूपाक्षानेन श्रपितं छारितं 
रासीत् । दधात; कर्मणि निष्ठा । दधते गतिरनन्तरः” इति गतेः प्रकृति- 

स्वरत्वम् । एकम् एकीभूतं कारणेन तमसा विभागतां प्राप्तमपि तंत्कायंजातं 
तपसः क्रष्टग्यपयौलोचनरूपस्य मिना माष्टासम्येन श्रजायत उत्पन्नम् । तपसः 

ज्ष्टव्यपर्यालोष्वनष्टपत्वं॑चान्थत्राभ्नायते--“्यः सवेक्ञः सबेविद्यस्य क्ञानमयं 

तपः (मु. उ, 1-1-9) इति ॥३॥ 
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कामस्तदग्रे सम॑वत॑ताधि मन॑सो रेत॑ः प्रथमं यदासीत् । 
सतो बन्नुमसंति निरविन्दन् हदि ् रतीष्य। कवये मनीषा ॥४ 

काः | तत् । भर । सम् । अवृतत् । अधि । मन॑सः । रेतः । प्रथमम् 
[मि 1 1 

यत् । आसीत् | सतः । बन्धुम् । अस॑ति । निः । अविन्दन् । 
दि । ग्रतिडष्यं । कवयः | मनीपा ॥४॥ 

सायशः- ननुक्तरीत्या यदीश्वरस्य पयील्लोचनं जगतः पुलरुत्पत्तो काः 
तदेव किं निवन्धनभित्यत श्गृहु कामस्तदश्र ति। श्रमे शस्य विकास्जाः 
छष्टेः प्रागवस्थायां परमेश्वरमनसि कामः समधतंत सम्यगजायत | सिसत 
जायतेत्यथैः । ईश्वरस्य सिष्टक्ञा वा किं देतुकेत्यत आषु मनस इति । मन 
छन्तःकरणस्य क्षबन्धि वासनाशेषेण मायायां विलीनेऽन्त.करणे समवेत 
सामान्यपिक्षमेकवचनम्। सवंप्रारयन्तःकर णेषु समवेतमित्यथ; । एतेनात्म 
गुणाधारत्वं प्रत्याख्यातम् | तादृशं रेतः भाविनः प्रपश्चस्य बीजभूतं प्रथ 
श्रतीते कपे प्राणिभिः कतं पुण्यात्मकं कमे यत् यततः कारणात् सृष्टिसम 
श्रासीत् श्रभवत्। भूष्णु वर्धिष्णवजायत परिपक्वं सत् फलोन्मुखमासी दित्यथ 
तत्ततो ैतोः फलप्रवस्य सवंसाक्चिणः कर्म॑ध्यक्त्य परमेश्वरस्य मनसि दभु ॥ 
श्रजायतेत्यथैः । तस्यां च जाताय सषटव्यं पयौलोच्य ततः सव॑ जगत् सू 
तथा चाम्नायते-- सोऽकामयत ४ स्यां प्रजायेयेति स तपोऽतप्यत स तपस्तप्पे 
सवेमसृजत यदिदं फं चै" ( तै० श्रा० 8-6) इति श्रुतिः । श्रात्मनेत्थमवगमि 
तेऽथ विद्वद्नुभवमप्यनुमाहकत्वेन प्रमणयति सत इति । सतः सत्वेन इदार्म 
मनुभुयमानस्पर सवेस्य जगतः बन्धुं बन्धकं हेतुभूतं कल्पान्तरे प्रास्यनुष्ठि 
कमंसमूहं कषयः करन्तदरशना अतीतानागततवर्वमानामिश्ञः योगिनः हदि ष्वः 
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निरुद्धय मनीषा मनीपया बुद्धया, शुपां सुलक्ष! इति तृतीयाया लुक् | प्रतीष्य 
विचायै । 'श्रभ्येषामपि०' इति सांितिको दीधः ¦ श्रसति सद्धिलक्षणेऽग्याकृते 
कारणे निरविन्दन् निष्छृष्यालभन्त | विविच्याजानश्नित्यथः ॥४॥ 
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विरश्वीनो वित॑तो ररिमिरैाम् अधः सिदासीरेहुपरि स्विदासीरत्। 
रेतोधा आंसन्महिमान आसन् त्स्वथा अवस्ताल्मयीतिः परस्त।त् ॥५॥ 

तिर्स्चीन॑; । विऽत॑तः । रदिमः । एषाम्। अधः। खित् । आसीत् उपरि । 

स्वित् । आसीरेत् । रेतःऽधाः। असुन् । महिमानः । आसुन् । 
स्यधा 1 अवस्तात् । प्रऽय॑तिः परस्तात् ॥५॥ 

साय्रफः-एवमविधधाकामकममासि ष्टेर्हतुष्वेनो कानि । श्घुना तैर्षा 
स्वकार्यजनने शभ्रयं प्रतिपाधते । येयं नासदासीवित्यविद्या प्रतिपादिता यश्व 
कामस्तदमे इति कामो मनसो रेतः प्रथमं यदासी दिति यत्कमम ए्पाम् अविद्या- 
कामकमेएएां वियदादिभूतजात्तानि सजतां ररिमिः ररिमिसदटशो यथा सूय- 
रिम, उदयनन्तरं निमेषमात्रेण युगपस् सव॑ जगत्. व्याप्नोति तथा शीघं 
सर्वत्र घ्याप्मुवन् यः कायेवगैः विततः विस्टृतः श्रासीत । स्विदासीत् ति 
वदेयमाणमत्रापि सैवष्यते | विचायंमाणचामर (पा. सू. 8-2-97) इति प्लुतः। 
तत्रोदात्तदत्युृत्तः स चोदात्तः । श्वित् हति वितर्के । सः कायेवगैः प्रथमतः 
किं तिरश्चीन तिर्यगवस्थितो भभ्ये स्थित श्रासीत् कि वा प्रधः अधस्तात् 
श्राषीत् | श्राष्टोरिवत् उपरि उपरिष्टात् किमासीत्। ` उपरि सदासीदिति" 
(पा. सू. 8-2-102) इत्यनुदात्तः प्लुतः । ्राद्मनः रकाशः संमूते श्राकाशा- 
दायुबोयोरभ्रिः" (ते. श्चा. 81) इत्यादिकया पश्चमी श्रुत्या तत उद्गातारं ततो 
होतारभितिवत् क्रमप्रतिपत्तौ सत्यामपि विद्युलख्रकाशवेत् सगेस्य शीघ्रन्यापनेन 
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तस्य क्रमस्य दुलरणत्वादेतेषु चरिषु स्थानेषु प्राथम्यं छुत्रेति विचायते 
नाभ शीघ्रं सर्वतो दिलु सर्गो निष्पन्न इत्यथैः] एतदेव विभजते ₹ 
कार्येषु सध्ये चिद्. भावाः रेतोधाः रेतसो बीजभूतस्य कमणो विधा 
कर्तारो भोक्तारश्च जीवाः श्र।खन् अन्ये भावाः महिमानः । स्वार्थिक इमि 
मान्तो वियदादयो भोग्याः श्रन्] एवं मायासदितः परमेश्वरः 
जगद्सृष्ट्रा स्वयं चालुप्रविश्य भोक्टभोग्यादिरूपेण बिभाग छतवानिस्य 
प्रयभेवार्थसतेत्तिरीयके--"तरखषट तदेवासुप्राविशत्' (ते. आरा, 8-6) इ्या 
प्रतिपाचते | तत्र च भोक्ठृभोग्ययोर्मध्ये स्वधा | ल्लननामेतत् ) भोग्यग्रप 
छ्रवस्तात् श्वरो निक्रष्ट रासीत् । प्रयतिः प्रयतिता भोक्ता परस्तात् पर इः 
छ्मासीत्। भोग्यप्रपल्वं भोकनरपन्च्य शेषभूतं कृतवानित्यथेः | (विभ 
परावराभ्याम् (पा. सु, 5-3-29) इति प्रथमार्थे श्रस्तातिः । शश्स्ताति 
(पा. सू. 5-3-40) शव्यवरशब्दस्यावादश. । खवस्तादिति संहितायाम् ' 
शद्ादित्वात् प्रकिभांवः |) ५॥ 
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को भश्ा वेद क 8 प्र वौचत् कुत भजता कृतं हयं विसिः । 
छवण्दिवा भस्य विक्जैनेनाथा को वैव यत॑ आबभूव ॥६। 
कः | अद्धा । वेद् | कः | इह । प्र । वोचत् । कुत॑; । आऽजाता । 

कुतः । श्रयम् | विऽपुं्टिः । अर्वाच् । देवाः । अस्य । विऽ- 
सजैनेन । अर्थं | कः । वेद् । यत॑; । आऽबभूवं ॥६॥ 

साथणुः-- एवं भोक्ठृभोग्यरूपेण सृष्टिः संमेण प्रतिपादिता । "एताव 
ददमन्न चेवान्नाष्श्व सोम एवान्नमप्निरलादः (श० त्रा० 1-4-213) इतिषत् 
अथेदानीं सा सृष्टिदुर्विज्ञानेति न विस्तरेणाभिदितेव्याष्ट को अद्धेति । कः पुर्ष 
श्रद्धा पारमार्ध्येन वेद जानाति । फः वा ६६ श्र्भिङ्ञोके प्रवोचत् प्रत्रयात् । ६२ 
रश्यमाना विसृष्टिः बिविधा भूतभौतिकमोक्ठृभोग्यादिरूपेए बहुप्रकारा सधि 
तः करम दुपादानकारणात् । कुतः कस्माच निमित्तकारणात् श्राजाता समन्ता. 
भ्जाता ्रादुभुता । एतदुमयं सम्यक् को बद को वा विस्तरेण वक्तु शक्नुय! 
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दित्यथेः । ननु देवाः अजानन्तः । सर््षस्ते कारयन्ति वक्तुं शक्तवन्तीरयत्र 
श्रा्ट--श्रवगिति । देवाः च श्वस्य जगतो विसजैनेन बियदादिभूतोत्पत््यनन्तः 
विविधं यदू भौतिकं सजनं सृष्टिस्तेन श्रर्ाक् श्यर्वाचीनाः कृताः । भूतसृष्टः 
पश्चाज्जाता इत्यथैः । तथाविधास्ते कथं स्वोत्पततेः पूरव॑कालीनां सृष्टिं जानीयुः । 
अजानन्तो वा कथं प्रश्रूयुः । उक्ते दुरविज्ञानस्वं निगमयति । श्रथ एवं सति 
देवा शपि न जानन्ति किल । तद्ज्यतिरिक्तः कः नाम मनुष्यादिः वेद तज्जगत्का- 
रणं जानाति यतः कारणात् फत्स्तं जगत् श्रा बभूव श्रजायत ॥६] 
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हयं विसुष्ट्य॑तं आबभूव यदं वा दधे यदवा न। 
यो अस्याध्यक्षः परमे भ्योमन् सो अङ्कः वेद यदं वान पेद ॥५॥ 

द्यम् । विऽसुटिः । यत॑: । आऽमूव । यदि ! वा । द्धे । यदि । 
वा । न । यः] अस्य॒ । अिंऽभक्षः । परमे 1 विऽभमन् । 

सः । अद्ध । वेद । यदि। वा| न। वेद ॥७॥ 

सायणः उक्तप्रकारेण यथेदं जगतसजेनं दुर्विज्ञान एवं सृष्टं तज्जात 
दुधरमपीरयाहु इयमिति । यतः उपादानभूतात् परमात्मनः इयं विसष्टिः विविधा 
गिरिनदीसमुद्रादिरूपेण विचित्रा सष्टिः श्रावभूयर ्राजाता, सोऽपि किल यदि 
वा दष धारयति । यदि वा न धारयति एवं च को नाम अन्यो धतुं शक्मुयात् | 
यदि धारयेदीश्वर एव धारयेन्नान्य इति । एतेन कायस्य धारयितेप्रतिपाव्- 
तेन बद्यण उपादानकारणत्वर्यक्तं भवति । तथा च पारमाषंसूत्तम् , “प्रकृतिश्च 
प्रतिज्ञादृषटान्तासुरोधात् ” (वे० सू०, 1-4-23) । यद्वा श्मेनाधर्चेन पूर्वोक्तं 
सष्ठेरदक्लीनत्षमेव द्रढयति । को वेदेव्यजुवरेते । इदं विविधा सृष्टः यत श्राम्रभूव इति 
को तरेद् | न फोऽपि ¡ नास्येव जगतो जम्म न कदाचिदनीदृशं जगदिति बहुबो 
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रन्ता भवन्त्यपि | यतः। “जनिकतौः प्रकृतिः" (पा०, 1-4-50) शस्यपाद् 
संक्ञायां पच्रम्यास्तसिल् । यस्मात्पर मात्मनः उपादानभूतादाधभूव तं परमात्म 
को वेष् । म कोऽपि | प्रकृतितः परमाुभ्योऽपि वा जगज्ञन्मेति बयो घरान्त 
तथा स एवीपदानभूतः परम्नात्मा स्वयमेव निमित्तमूतीऽपि सन् यदि वा: 
विदपे शरदं जगत् ससर्ज यदिवा न ससजे। शसंदिग्धे संदिगधवचनमेतचछः 
त्राणि चेल्रमाणं स्युरिति यथा। स एवं विदधे | त॑ को वेद् । श्रजानन्तोऽ 
बहवो जडात् प्रधानात् श्चकर्कमेवेदं जगत् स्वयमजायतेति पिपरीत॑ं प्रतिप 
विदधते बिधानयजानन्तोऽपि । स एव उपादानभूत इत्यपि को वेद्। 
कोऽपि उपादानादन्यस्तरस्थ एवेश्वरो विदधे इति हि ब्व: प्रतिपन्नाः। पे 
श्मपि यन्न जानन्ति तदबौचीनानामेषां तत्परिक्ञाने फैव कथेति । यथे 
जगत्सृष्टिरत्यन्तदुःखवोधा न तिं सा प्रमाणपद्धतिमध्यारत प्रत्याश 
तत्सद्धाव श्वरमेव प्रमाणयति यो श्रस्येति । श्रस्य भूतभौतिकात्मकस्य जग 
यः श्रष्यच दश्वरः परमे उच्छृष्ठे सत्यभूते व्योमन् व्योमन्याकाशे धाकाशावक्निमं 
स्वप्रकाशे । यद्वा श्मवतेस्तपैणा्थात् “अन्येभ्योऽपि श्यन्ते” इति मनिन् 
“नेदुवशि फति” इतीद्भ्रतिषेधः । “वर्वर” इृत्याहिन। वकारोपधयोः उद् 
सप्तम्या लुक्| “न शिसंबुद्धधोः" ति नलोपप्रतिषेधः | व्योमनि विशेषैः 
तृप्ते । निरतिशयानन्दस्वरूप इत्यभंः । यदा । श्रवतिगस्यथः | व्योभनि विरोषेर 
गतै व्य(प्ते। देशकालवस्तुभिरपरिच्छि एति | श्रथवा। श्चवतिक्लीनाथः 
म्योमनि विग्नेषेण क्तरि विशिषटक्ञानात्मनि । दष्टो स्वात्मनि प्रतिष्ठितः 
श्रुयते ष्टि सनक्छुमारनारदसंवादे “स भगवः करिम् प्रतिष्ठित शति र 
मिम्नि'' (छा० उपम, "11-24-1) इति ईदृशो यः परमेश्वरः षो श्र । शव्खेति 
प्रसिद्धौ । सोऽपि नाम वेद जानाति । यदिवातं वेदन जानाति। को नाम अरन्ये 
जानीयात् । सवत दश्वर एव तां सृष्टिं जानीयात् नान्य इति ।५॥ 
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39 ~ -९- 13; 

यमगोच्ः कुमार् षिः । श्रुष्टुप् छन्दः । यमो दैवता । 

यक्िन्वृक्षे सपलशे देवैः संपिव॑ते यमः। 
अचरां नो विष्पतिंः पिता धुराणां भनुं वेनति ॥१॥ 

यस्मिन् । वृक्षे । सुष्पुठाशे । देवैः । समअपेवते । य॒मः । 
अश्र | नः। विदिः । पिता । पुराणान् । अवं । वेनति ॥१॥ 
सायणः एते ! लुपरोपममेतन्। प्रक्वत् सुपलाशे शोभनपलाशोपेते 

शोभनोधानसषहिते। यद्वा । शोभनपणोपितैः पृक्ते । तारृशस्य वृषस्य मू 
यथौष्ए्यजनितश्रमापनोदनेन सुखकरं भवप्ति तदत् सुसकरे यस्मिन् र 
देषः परिजनभूतैः यमः नियन्ता वैवस्वतः संपिषते सष मुषं । पिबतीर्यथैः। 
विश्पतिः विशां प्रजानामधिपतिः पिता नः । व्यत्ययेन बहुवचनम् } मम 

` नचिकेतसो जसको वाजश्रवसः श्रतन्न श्रस्मिन् स्थाने पुराणान् पुरातनान् चत्र 

चिरकालं निवसतः पितन् तु तेषां पश्चात् तद्समीपे निवेसत्बयसिति वेनति 

म कामयते | नचिफेता नाम छुमारो वाजध्रवसेन पित्रा यमलोकं प्रसथापितः 
सन् यम॑ दष्टा प्रसाद्य पुनरषीमं ल्ोकमाजगाम । श्रयमथं हदमादिकमेन््ः 
प्रतिपाद्यते । यद्वा । कुमारो नाम नचिफेतसोऽन्यः कश्चिरृषिः । यनच्ष्ठुतीषि 

यम श्रादित्यः ! तमनेन सक्तेन तुष्टाव । सुपलाश वृक्षे व यस्मिन् शोभने 
स्थाने यम ध्यादित्यो देः । दीव्यन्तीति देदा रश्मयः | तेः संपिते संगच्छते । 
उपसर्ग वशात् पिबतिरत्र गत्यथः ! व्यत्ययेनाद्मनेपदम् | छत्र अरसिमिन् स्थाने 
स्थितो विश्पतिर्धिशां प्रजानां प्रकाशनप्रवपंणादिना पालयिता प्राणात्मना 
सर्वेषां जनकः सः आदित्यः पुराणांश्चिरन्तनान्. स्तोतृन् नोऽस्मानपि वेनति 
छ्नतुम्रा्यस्वेन कामयते । यदा । श्नत्रस्थाने स्थितवान् मोऽस्माकं पुराणान् 
पूवपुरुषामनु वेनति चलुक्रमेण कामयते ।१॥। 
रा ;- (0व्ाः 83 ६८९६ 11 ए16६५४ 10118६6, 

7 [1६८९ 81718 41105 81018 एए1£]11 ध1£ ६०५5, 

{1६1€ ६)€ 01 ° ्ो€ ८81, जाद छिपा 

(1778 11705611 17 117100०६ ६०५६११६ £116 9161६1४8, 

पुराणो धः चर॑न्तं पापयामुया । 
असुयन्तभ्य॑ाकषं तस्मा अस्पृहयं पुन॑ः ॥२॥ 
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[रि पनन्त 

कः करारम॑जनयद रथं को निर्वतैयत् । 
कः सवित्तद् नौं त्रयाद् अमुदेयी यथाभ॑वत् ।\५]) 

कः । कुमारम् । अजन्य॒त्. । रथ॑म् । कः । निः । अधर्तयत् । चैनान सिने भे कनो 

कः । स्तत् । तत् । अब । नः | ब्रूयात् । अनृड्देयीं । यथ | अभ॑वत् | 

तायरः--कः पुरुषः दमं मारमजनयत् । श्रधिन्तेपे किंशब्दः । 
मालं यमससीपं प्रटिसवन् कथं पिता समीचीनः स्यात् ] तत्तावदासताम् 
बा पुरुषोऽस्य बालश्य यमसमीपं प्रतिगमनाय तै रथं निरवर्तयत् निवर्धितघ। 
सोऽपि मूखे इत्यथः | यथा येन प्रकरेणाय॑ कमारः श्रसुदेषी श्रसुद्ात 
श्रभयत् भवति तत् तदनुगुणं दचनयुपायकथनम् श्रथ श्रस्मिन् काल्ञे 
अस्माकं कः स्वित् को नाम ब्रूयात् अभिदध्यात्। प्रथमं यमसमीपं ग 
पश्चात् ततो निगमनोपायं त्रवन्नपिन प्राज्ञ हत्यथैः। श्रथवा | कुमार 
षिरात्मनः सावौरम्यमवगच्छन् स्वन्यतिरिक्तष्यान्यस्यासंमवं फिंशम्पे 
सेपवायिना दर्शयति । मारं मां कः पिताजनयत् । म कोऽपि । ^® 
नित्यः शाश्वतः, (क० उ० 2-18) इति ्र्युक्तरूपोऽषटं भवामि । क 
शरीराट्मकं रथं निरवतेयत् निषेवेयति । मदव्यतिरिक्तस्य निर्वतैयितुरभाः 
तथा निषै्येस्यान्यस्याभवाशच । श्रथ स्मिन् काले सा्वीतम्यासुभवदश 
तंतं प्रकारं कः सित् फो नास नोऽस्माकं ब्रूयात् येन प्रकारेण अजु 
अनुदतिव्या मदुन्यतिरिकान्यपशार्थसत्ता श्रभपेत् भवत्ति। स प्रकारो, 
दुकेचने इत्यथः ॥५॥ 
रला, : ५10 1185 ९80८८९1) [1 दात १ 
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यथा्भवदनुदेगरी ततो अग्र॑मजायत । 
पुरस्ताबुद्न मततः पश्चाभ्निसर्यणं कृतम् ॥।६॥ 

यथा । अभ॑वत् 1 अनुदेयी । तत॑ः । अग्रम् । अजायत् । 

पुरस्तत् । वुष्नः । आऽत॑तः । पुश्वात् 1 निःऽअय॑नम् । कृतम् ॥६]) 

सायणुः--श्रनुदेयी श्रुदातेव्यः यथा येन प्रकारेण पित्तरमनुलच्य श्रयं 
कुमारी यमेन दत्तः श्रमवत् भवति तथा ततः तस्मात् बाजश्रवसात् पितुः श्रम 
यमखमीपं गच्छति ववनस्याप्रतो ववेमानं नचिकेतसा), यमेन स्ट वदिततव्यं 
“तं वै प्रवसन्तं गन्तासीवि होवाच ( तैत्रा० -11-8-2) इत्यादिकं ब्राह्मणान्त- 
रोक्तं श्रजायत प्रादुरभवत्। पितोपदिष्टवामित्यर्थः । पुरस्तात् ततः पूवे बुध्नः 
उक्तस्याम्रस्य मूलभूते यमस्य गृह प्रतिगच्छ इति वचनम् श्राततः च्रतिविचत- 
मासीत् | श्रतः तदशक्यपरि्ारमिति पश्चात् क्रोधं परित्यज्य निसणं तस्मादय- 
मान्निगेमनोपायं कतं पित्राचरितम् यद्वा । श्नुदेयी श्रार्मानमनु दातव्यात्म- 
रघरूप्यतिरि्तान्यपदाथंसत्ता यथाभवत् भवति तदनुगुणं ततस्तस्मान्माय- 

विष्टादात्मनोऽग्रं खष्टव्यस्य विकारजातस्या््यं मनस्त्वं सिस ताकारणएमजायत 
उदपश्चत । पुरस्तात्छष्टेः प्रागवस्थायां बुध्नो मूलमव्याशृत॑मायात्मकं कारण" 
मेबाततः। श्या समन्तात् तत विस्तृतमासीत् । पश्चात्तमस उत्पत्त्यनन्तरं 

मि्यणं तद्गतानां कायण तस्मात् कारणान्निगमनं घटपटादिभेदेन स्वरूपा- 
लम्भनं कृतम् । ब्रह्मणा निर्मितम् । वथा मृद्धिकारो घटादिग्रैदोऽन्यो न भवति । 
धोदित्यामुप्रष्टात् ग्र्षभावं प्राप्तस्य मम विकारः प्रपच्चो मदन्यो न भवति इति 

व्यतिरिक्तस्य पित्रादेराकेपः पूर्वोक्तः समथितः ।६॥ 

१२९१ .:-- प 8६ ६5 1१8 68180 111४६ ! 
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[ +रे 

हदं यमस्य साद॑नं देवमानं यदुच्यते । 

हयम॑स्य धम्यते नार् अयं गीभिः परितः 1\9॥ 

दम् 1 य॒मस्य॑ । सद॑नम् । देवुऽपानम् । यत् 1 उच्यते । 

यम् | अस्य॒ ! धम्यते । नालः । अयम् । गीःऽभिः 1 परिऽकृतः ॥७॥ 
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सायरु;--एदं यमस्य नियन्तुरादिव्यस्य वैवस्वतस्य वा सदर्नं स्थो 
छान्दसः सांहितिको दीः । यत् सदने देषमानं देवेनिर्मितमिति उच्यते 
द्ममिधीयते! यद्वा। देवानां रश्मीनां निमीएसाधनमिति गीयते | 
यमस्य प्रीएनाय इयं नाढी; वाध्विशेषो वेणुः धम्यते वाद्यते । यद्या । नाः 
वाङ्नाम । यं सतुतिरूपा नागस्य प्रीणनाय धम्यते उच्वायेते । एवं सि 
यमः गीर्भिः स्तुतिभिः परिष्कृतः श्रलकृतोऽभूत् 'संपयुपेभ्यः ० श्रुतिं पडा 

'परिनिविभ्यः०' इति षत्व । गतिरनन्तरः" इति रतेः प्रकृतिस्वरत्यम् ॥५॥ 

€, :--प्ि९€ 15 (16 80077 01 फ दपोच, 
प्र [8८ 15 18111९व ([1€ 10॥15€& 01 1९ &०५5. 

(011£ ८1८3 11 ६11€ {प्ट © (४६11); 
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१, १-१, अभि 
वेदिक श्वाय के लिये हृ के बाद श्रनि का रही स्थानं थां। 

ऋक्संहिता मे २०० सूक्त श्रथिकेस्तवतमें स्ते गये है) प्रव्येक मण्डलम 
श्रि के सृक्तोकेा इन्द्रकं सूक्तं कं पहले श्राना श्रि के माहास्य की पुष्टि 
करता हैँ) र फी इसका जुडवां भाई समभ्ाजातार्ह, फकारणकिश्रमनि 

(श्राग) श्रौर षर (पानी) जीवनक दो मूलभूत श्रावह्यकताषएं है । 

कऋरग्वेदमे भ्रमि के त्रिविध जन्म का उल्लेख भ्राता है । प्रथम जन्म यज्ञ 
कमंकीदो भरणियोसेहोताहै) श्रगनि श्रपने माता-पिता रूपी इन श्ररणियों 
से उत्पम्न होते दी दहं निगल जाता है। इसकी दस कुमारी जननि्यां 
हाथ की दस भ्रगुलियो की प्रतीक है) प्ररणियों के संघ्पण में बलकी 
प्रावेश्यकता फे कारण उसे "ऊजं नपात्" (राक्तिपुप्र) कहा गया दै । "सद जायते 
मथ्यमानः सष्टो महत्] त्वामाहुः सहसरस्पुत्रमद्विरः' । प्रतिदिन उत्पन्न होने से 
प्रपनि 'युवा' भौर भ्रथमो यश्चियानाम्' होने से पुरातनतम भी षह । द्वितीय जन्म 
जल से होता द श्रतः श्रपां सपात्" की सज्ञा से दकौ पथक् सत्ता मानी 
गई है । दस रूपमे श्रपां नपात्" स्वामी श्रौर दाताहं मेघ इसका 
दयुःस्थानीय षाम) श्रपां नपात् का भौतिक श्राधार विद्युत् नहीं श्रपितु 
्रमिहैजो वायु स्थानीय जलोमे निवासं करता हु । ठतो जन्म द्युलोकं 
में होता है। "सः जायमानः पमे ष्योमन्याधिरभ्निरभवग्मातरिश्वने (१, १४३,२) । पृथ्वी 
पर् ष्रसे भातरिवा लाया । वहु देवोंकफी मानवो कोभेटदहैं। मातरिश्वा 
ग्रीक पौराणिक पात्र प्रोमीधियस् की समानता करताहै,जो देवों के यहां 
से श्रध्िको चुरा फर मुष्योके पासं लाया था। मातरिदवा एवं श्रनि 
एकं नहीं ह किस्तु इनक! परस्पर कारण कायं सम्बन्धं है । द्युलोक की श्रि 
काहीरूपसूर्यटै। भ्रति के तीन जन्म, तीन सिर, तीन श्षरीर एवं तीते 
स्थान है । श्रत; यह् भारतीय “त्रयी” का प्राचीनतम सूप है । 

ब्रह्माण्ड के द्युलोकं एवं पृथिवी यह् द्विविध विभागं करने परश्रभि 
को कभी-कभी "दहिजन्मा" कहा गया है | श्रनैक घरों में जन्म लेने के कारण 
उसे 'ुरभरूत' कहते ई । 

सका रूप उज्ज्वल है श्रौर इसकी उज्ज्वलता परः श्रधिफ जोर 

दिया गयादहै । सूर्यकी किरणो, उषा श्रौर मेधो की विद्युत् से दसो 
तुलना फी गर है| यह् श्रत्धकाय फा श्रपहारफ श्रौर रात दिन का प्रकाशक 
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कान्तिकमौ | रफिताय । रफतिर्हिखाथैः। दारिद्रधेण सिताय उपञम्मुषे 3 

प्रत्यागताय अतिथये मनः आअत्मीयमन्तःकरणं अदाने । स्थिरं इते ढर् 

मनःस्थै्यकरणेन तं क्लेशयतीत्यथैः } छरुत । कृवि दिंसाकरणयो.ˆˆ--." 
केवलं कलेशकरणं अपितु पुरा तस्य पुरस्तादेव सेवते भोगान् सः अपि मर्डिता 
श्माटसनः सुखयितारं न विन्दते । न कुत्रापि लभते ॥।२॥ 

€. :--{€, {10 {18९11 {004, 7914९25 015 0९87६. 
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पडरकानयसयेवतः (रयि 

स इद् भोजो यो गृहवे ददात्य् अन्नकामाय चरते कुशार्यं । 
अमस भवति याहता उतापरीषु कृणुते सखायम् ॥३॥ 
सः । इत् । भोजः । यः| गवे । ददाति | अन्न॑ऽकामाय । 

चरते । कृशाय । अर॑म् । अस्मे । भवात । यामो । 
उत । अपुरीषं । कुणुते । सखायम् ॥२॥ 

सायणुः-श्रन्वयमुखेन प्रशंसति । स इत् स एव भोजः दाता खलु 
गृहवे । अहेर्ृगत्वादित्वात् कु प्रत्ययः (उ. स. 1-38), प्रतिगृहीते श्न्नकार 
न्नं याचमानाय चरते गृह मागततवते कृशाय दारिद्रयेण एतादृशायातिथ 
ऽन्नं ददाति प्रयच्छति । "अभ्यस्तानामादिः इत्याद्युदात्तत्त्वम् । यामहूत 

यामा गन्तारो देवाः। अत्र यतेः ' अर्तिस्तुसुहुस' (उ. सू ) इत्यादि 
मन्प्रत्ययः । त आहूयन्तेऽत्रेति यामहूतियंज्ञः; तस्मिन् श्रस्मै दात्रे फलम् 
छलं पयाप्तं मवति । कामप्रदानं भवतीत्यथेः । उत अपि च श्रपरीषु। "केव 
मामके (पा. सू.) इति डीप् । अन्यासु शत्रवीषु सेनाघु सखायं कृणु 
तद्रदाचरतोत्यथेः। तस्य सर्वे सखाय एव न शत्रव इत्यथः ॥३॥ 

९९01.:- {€ 19 &€71ा0 पऽ ए 0 &९८§ ६0 {€ क्टपत<्य ६, 
{0 ६०९ €प९्८३६्६व् 27070261 170 {07 {00त. 
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५. (देवक्तन् का) ग्रहान करने वाता, सुग्रतिमागाली, उज्ज्क 
यदा काजल म्रक्नि देकेता देवक्ताश्रो के साण (दर) प्राए। 

६. हे श्रि, जक का तुम जो मी भसा कोपि, हे प्रङ्जिर, 
तुम्हारा वह (मन्तव्य) कस्तुतः; सत्य ही होता है | 

७. है श्रन्धकार कौ ्रणोकित करने वालि भ्रङ्गि, हम विचारि पूर्मं 
्द्राञ्गालि सहिते प्रतिदिन वुम्हरि परास श्राते है। 

८. यज्ञ के शासकः, ऋत (परेति कं विधान) कै देदीप्यमानं रक्षक, 
प्रपने ही गृह य बदन वातै (हे प्रि, हम तुम्हरे पासं घ्रात दहै) 

९. हे श्रनि, तुमे हमारे लिये सुप्राप्यं बनो, जसे एकं पिता श्र 
पश्र कै कल्लिए (होता है) तथा हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ रहो | 

९ १-२१५, सथिता 

सवितः का सूये के साथ बहुत निकट सम्बन्ध होने फे कारण कर 
वरये दोनों ष्की देवताके क्पे उम्नोधित कयि गये ई; एकी 
मुक्त मे सौर देवता का सविता श्रथवासूयेनामसे श्राह्वान कियागयाहै। 
परन्तु सविता कासूर्यसें मेदभी माना गया है। उदाहूरणतयाः जब यु 
कहा जाता है कि सविता घुथं कौ किरणों द्वारा प्रकारित हौोद्ा ईह श्रथवी 
सूर्यं क) प्रेरित करता है । 

श्रपनी स्वर्णमय भुजाश्रौं सहितं भ्राकार मे उदित हौकर् वह् सब 
जीवों को गत्तिमान करता है 1 दसी भति राश्चिको लाकर वहु विश्रामभीं 
प्रदानं करता है (प्रसैरम्दुतमानं चिदेक; अनुव्रतं सवितुमोकियागात् । २.६८.६) 

श्रतः यह दिवस तथा रत्रिकामी देवता दै) रात्रि का देवता हीन 
कै कारणः उससे दुःस्वप्नो को दूर रखने के लिए प्रा्थनी की जती है। 
निस भांति उषा उदित ग्रौर भ्रस्तं हेतेसूयंकींकीतिटै) उसी प्रकारे 
सविता उदित श्रौर प्रस्तसूयंकी प्रेरक शक्ति है, 

स्वेशिम श्रदवों दारा चालितं श्रथने स्यणिमे रथ मे संवार सविता 
श्रा रूपी माग पर चलता है} वह मुख्यतः स्वणिम दैक्ता' है, कयो 
उसकी सब वस्तुएँ स्वणैमयहै । वह् दुर्भाग्य श्रपकार तथा प्रस्धकारि कौ 
दूरं हटाता है1 कह दानवो का श्रपहारक् शरीर मानवो को क्षारीरिकि 
तथा श्रािकः दान्ति प्रदान करता है। उसके स्वभावे तथा कार्यौ मे रमत्तक 

विशिष्टता भीः पार जाती टै! कह पापौ का सोधक है। सम्भ॑केतः यष्टु 

उपाधि कादमे वंरुणसे सी रदिदहै) सविता मानवो कीं पृथ्वी पर भी 
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यत् । रथसंबन्धीनि चक्रा चक्रानि उपयेधोभावेनावतेन्ते तद्वदावृक्तिमे 
दशधंयति । ब्रन्यभन्यं पुरुषं धनानि उपतिष्ठन्त उपतिष्ठन्ते । समवेतानि भवन्ति 

८उपादेवं पृजासंगतिकरण' (का. 1-3-15) इत्यात्मनेपदम् । तस्मादु घना 

देयानि इति भावः।।*॥ 
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मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं रवीमि वघ इत्स तख । 
भणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ॥६॥ 

मोघ॑म् । अन्न॑म् । विन्दते । अग्र॑ऽचेताः । स॒त्यम् । ब्रवीमि । वधः । 
इत् । सः । तस्य॑ । न । अयैमणम् पुष्य॑ति । नो इति । सखा- 

यम् । केव॑कऽअघः । भवति । केवल्ऽजादी ॥६॥ 
सायुः--अदातारं दूषयति । श्रप्रचेताः श्ग्ररष्टज्ञानः दाने चेतो मः 

यस्य न भवति सः मों व्यथमेव च्रन्नं विन्दते लभते। “विल लाभे तौद् 
दिकः । श्रो मुचादीनाम् ` इति नुमागमः! इद सव्यं यथा्थमेव इति नवीमि 
ऋषिर वदामि । न केवलं व्यथं किन्तु तस्यु पुरुषस्य सः वधः इत् वध एः 
अन्नं परामृशत: । रच्च वधसामानाधिकरस्यात् पुंलिलिङ्गता । यश 
णेरणौ (पा. सु.) इत्यत्र यत् कमे स॒ णव कर्तेति । शरथवा स निरथैको वः 
एव यः पुरुषः अयेमणम्। उपलक्तणमिदम्। सर्वान् देवान् अ्यमादीन्; 
पुष्यति हुविष्थदानेन न पोषयति नो नापि ख्खायं समानस्यानमभ्यागत 
मतिर मित्रवर्भ् च न पोषयति । ध्पुष् पुष्टौ । दौवादिकः। यच्छुब्दाध्याहरा 
दनिधावः । अरत एव केवलादी । शदेः सुप्यजातीः (पा. सू.) इति णिनिः 
तः उपधालद्णा इद्धः । केवलमसाक्तिकमन्नं मुल्जानः सः केवलाघो भवति 
केवलपापवान् भवति । अघमेव केवलं तस्य शिष्यते । नैष्िकं नामुष्मिकमिति 
तस्मात् यथाकथं चिदातन्यमित्यभिप्रायः।&॥ 
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श्रपनी शक्ति कै धारण करता हुग्रा मूक्ताश्रों से मण्डित, विष्वूप तथा 
दीलिका्नो से युक्त श्रपते रथ पर प्रारूढृहो गया है। 

५. स्वणेकै बत्नेसे युक्तं उसके रथ को खीचमे वाले उसके 
हवेत परी वाले काले घोड़ों ते लोगों का निरीक्षण कर लिया है। 
सारी प्रजा तथा (सारे) जीवों ने दिव्य-सविताषफी गोदमे सदा कै लिए 
विश्राम पायाहै। 

६. तीन स्वर्ग ह, सविताकी दो क्रोड (है) । एक, जो मानर्वोको 
भ्रभिभूत फरने वाली है वह् यम कफे प्रावास मे (है) । समस्त भ्रनदषर् 
पदाथं उसपर श्राधारितहैजेसेरथकी धुरीकेष्छौरपर : जो यह् समता 
है, वह् यहां इसकी व्याख्या करे । 

७. दिन्यात्मा, गूढप्रेरणा वाले, सुष्ट पथप्रदशेन वाते पक्षीने 
परन्तरिक्षो का निरीक्षण कर लियादहै। भ्रव सूयं कहा ह? फिसने यह् 
समाद? किस चुलोक तक उसकी किरण विस्तृतहौो मर्दहै? 

८. उसने पुथ्वी के भ्राठ शिखसें का, तीन बंजर भुमियों, योजनो 
एवं सात नदियों का निरीक्षण किया रै। पूजकं को च्छित भेटं देता 
हुश्रा, स्वणिम नेत्रो वाला सविता देवता श्रा गया है। 

९, स्वणिम हाथो वाला, उद्योगी सविता, स्वगं तथा पृथ्वी दोनो 
के नीचमेसेजाताहै। वह रोगोंकोदूरकरतारहै, सूर्यं का मागे-दशेन 
करता है| श्रन्धकारमय नभोमण्डल मे से वह् द्युलोकं को जाता है) 

१०. स्वाणिम हाथों वाला, दिन्यात्माः सूनेता, सबसे श्रधिकं 
दथालु, सम्यक् सहायक, दिन्यास्मा इधर श्राए । भ्रसुये तथा मायावियो 

का पीलौ करते हुए, प्रशषंसित देवतः प्रदोष काल में उदय हुश्रा है) 
११. हे सविता, तुम्हारे प्राचीन मार्ग, जौ धूलि-रहित, सुनिमित 

तथा ्रन्तरिक्ष मे बने है, लंघने में सरल उन मार्गो से (जाते हुए) है देष, 

तुम हमारी रक्षा फरो तथा हमारे पक्ष मे मोलो। 
भ जन 

३, १-८५) मस्त 

मरत् देवताश्रों का एक गण है जिसका श्रपना महर्व है । ३३ 

सूक्तं मे उनका स्तवन है एवं दस प्रन्य सूतो म श्रग्नि, पूषन् श्रौर इन्द्र 

रादि देवताश्नों $ साय उनका ्राह्वान किया गया है] भिन्न स्थानों मेँ 

उत्तकी संस्था भी भिन्न-भिन्त है । यह् संख्या कहीं त्रिगुणित सप्त, 

तरिगुणित् षष्ट श्रयवा सप्तगुणित सप्त कही गर्द है । परकालीन साहित्य 
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स॒मो चिद्धस्तौ न समं विंविष्ठः सम्मातरां चिन्न समं दहाति । 
यमयोँश्चिन्न स॒मा वीयीणि ज्ञाती चित्सन्तो न समं पंणीतः ॥९॥ 
समो । चित् । हस्तौ । न । स॒मम् । विविष्टः । सम्ऽमातरा । चित् । 
न । समम् । दुहाते. इति । यमयोः । चित् । न । समा । वीर्याणि ! 

ञाती इति । चित् । सन्तौ । न । समम् । पूणीतः ॥९॥ 
सायणः- अतिथिभ्यो धनमप्रयच्छन्नपि मम भ्राता दास्यति चेत् तत्र 

हेतुमाह । समो चिद्धस्तौ समावपि समं समानं न विविष्टः , कायम् न व्याप्नुतः। 
“विष्ठलु व्याप्री" जीदोत्यादिकः। संज्ञापूवंकस्य विषेरनित्यत्वादभ्यासस्य 
गुणाभावः तथा खंमातरा वत्सस्य मातरौ धेनू समे अपि समं समानं पयः न 
दुहाते । यमयोश्चित् सजातयोः पुत्रयोरपि स्मा समारि वीर्याणि न सन्ति| 
तस्मात् जाती चित् एकस्मिन् कते सन्तौ जातावपि समं न प्रणीतः न यच्छतः | 
तस्माद्यस्य घनमस्ति स एव दद्यादित्यथः।[६॥ 
र€ा.- 0 12745, ८0८६0 द्वृ, कतार 710६ द्वपत. 

 छ0 (८०5) 07 5270€ 770६0, लव ००६८ ध्वम् फ] 
[ "णाऽ 0882585 70६ €व्81 ऽघ्टाहप्. 

ब 0 19९8, ८0 प््ा1 हिला, &1४€ ए९०६ द्वप्ाष. 

31---;--125. 

श्राम्मणी वाक् छः | परमात्मा देवता। 1; 3--8-- त्रिष्टुभः 2~--जगती । 

अहं रदेभिवैसुमिश्चरम्यहमाित्यैरत विश्वैवेः । 
अहं भित्रावरणोभा विंभम्येहमिन्द्रोप्री अहमध्िनोमा ॥१॥ 

अहम् । रद्रेभिः । बहुऽभिः । चरामि । अहम् । आदित्यैः । उत । 
विश्चऽदैवैः । अहम् । मित्रावररणा । उभा । बिभर्मि । अहम् । 

इन्द्राभ्री इति । अहम् । अचिनां । उभा ॥१॥ 
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को १ प्रदान की है। वे संहसी वीर पूजा-श्राराधनौ मे श्रीनन्द प्राप्त 
करते हैं। 

२, उन्होने शक्तिम वृद्धि करके महिमा को पाया है, शप्र तें 
यलोक में श्रपना श्रावास बना लियाहै। श्रषनेगीत गाते हए तथा ए 
फो दाविति को उत्पन्न करके पृदिनपृत्रों नै गौरव को प्राप्त कियाहै। 

३. जवे गौपृत्र पने शरीरकोप्राभ्रूषणोंसे श्र्लकृत करते है, 
तब देदीप्यमान वे श्रपने शरीर पर उज्ज्वल दस्त्र धारण करते है) वे 
परसयेक शत्रुको दूर हटाते है। मेदस्विता ( धृत) उनके मार्गो में 
बहती है | 

४. वे जो महान योधाश्रों की भत्ति श्रपने भातो सहितं 
कान्तिमान है जो पहले कभी प्रचलित नही हृश्रा उसे भी श्रपनी हनितिसे 
प्रचलायमान करते हुए, विचारो कौ भति गतिमान है मरुतो, जब तुम 
भ्रपने राक्तिशाली कनीले के साथ चितकृबरी घोडयों को श्रपने रथो में 
जोत लेते ही 1 

५. सद्ुषंमे पाषाणको वेगवान करते हुए, है भरतो, जब तुम 
रथों मे चितकबषरी (घोडिर्या) जोतते हो ; (तव) वे, भ्रणवणं (श्रष्वौ) फी 
धाराश्रों को छोड देते हँ तथा पृथ्वी कोरेसे भिगोदेते है, ज॑से वह् कोर 
पशुचर्मं हो । 

६. तुम्हारे वेगवान दौडने वाले [ब्र्व) तुमह इधर लायं। वेग 
से उडने चाले तुम श्रपनी भुजाश्रों सहित ्रगि प्राप्नो । यज्ञ कै तुणास्तरण 
पर वैठो, एक चौड़ा श्रासन तुम्हारे लिए बनाया गयादहै। है मर्तो, मधृर 
रस का श्रानन्दलो। 

७. श्रपन्ी महिमा से वे स्वशवितमान , हुए । वे नभोमण्डल कौ 
भ्रोर चे ह । उन्होने एक चौड़ा श्रासन (श्रपने लिए) बना लिया है। 
जञ विष्णु ने मदान्ध वृषभ की सहायती कौ (तब) वे श्रपतती प्रिय, यज्ञ को 
घास पर पक्षियों फी भांति नंठ गए । 

८. शूरोकी भति, योद्धाश्रोंकी भाति वेग से चलते हुए) यस्च 
चाहने वाले (मनुष्यों) की भाति उन्होने श्रपने-धाप को युद्धो मे पक्तिबद्ध 
कृर लिया है । समस्त प्राणी मरुतो से उरते हँ । (ये) नर मयावहु श्राति 

वाले राजाभ्रो की भत्तिहे। 

९, जव निपुण त्वष्टा ने सुनिमित, स्वणिम, सह्ञ-धारवाले वचर 

फो मोड़ दिया , (तव) इन्र ने इसे वीरतपूणे काये करे के लिए ले 

लिया; इसमे वृत्र का संहार किया तथा जल की बाढ़ को मुक्त कर दिया। 
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स्वरितोऽलुदात्तस्यः इति सुपः स्वरितत्वम् । खन्वते सोमाभिषवं कवते । 
“शतुरनुमः इति चतुध्यो <2४यद्दाः | षृटशाय यजमानाय विशम् धनं यागः 

फलरूपमहमेव (दवामि) धारयामि । एतच्च ब्रक्मणः फलद्वृतवं “फलमत 
उपपत्तेः" इत्यधिकरणे मगवता भाष्यकारेण समर्थितम् ॥२॥ 
९६.:-- 1 0९9८ ए धट 50702 5धप्टठ्, {= 1 १२5, एण, 87882 : 7 

1२ ९० [६1 0 010 ६४३६ 01085 3 ००1९६20०, 0 [€ 

पऽ 105९700, ६0 7170 ६१०३४ एतणाऽ 0प ४८१०< 8078. 

१२९.:- ६87 € श्श्यएध्हशा६ 90102, 

1 एदा 7१२5६ 25 2150 ए एइ) 270 80262. 

¶ ८० 111६5 प ६०९ 0 0द्प्०ा-्गटप्ट्, 

(7 £17€ 52८1167, 0 ६०€ 5008-ए7€55€, 07 ६1€ &0©५व 
1790६. 

अहं राष्ट! संगम॑नी वसूनां चिरितुषीं प्रथमा यल्ि्यानाम् । 
तां मौ देवा व्यदधुः पुख्तरा भूरिस्था्रां मूर्यविशय॑न्तीम् ॥३॥ 

अहम् । राष्ट \ सम्ऽगम॑नी । वरसुनाम् । चिकितुषी । प्रथमा । 
यज्ञियानाम् । ताम् । मा । देवाः । वि । अदधुः ! पुरऽ 

त्रा | भूिऽस्यात्राम् । भूरिं । आञ्चेरायन्तीम् ॥२॥ 
सायशः--श्रहं राष्ट । ईश्वरनामेतत्। सव्र॑स्य जगत ईश्वरी तथा 

वचूनाम् घनानां संगमनी संगमयित्री उपासकानां प्रापयित्री । चिकित॒षी यत् 
साक्तात् कतेग्य॑ परं जहम तज् ज्ञातवती स्वात्मतया साच्ञात् कृतवती । अत एव 
यश्चियानाम् यज्ञाहोणां प्रथमा मुख्या । या एवगुणविरिष्ट। तां (मा) मां 
मूरिस्थात्राम् बहुमावेन प्रपव्चात्मनाऽवतिष्ठमानाम् । भूरि भूरीणि बहूनि 
भूतजातानि श्रावेशयन्तीम् जी वभावेनात्मानं प्रवेशायन्तीम् ईदृशीं मां पुस्रा 

वेश्वरूप्येणावस्थाः बहुषु देशेषु व्यदधुः देवाः विदधति छवेन्ति । उक्तप्रकारेण - 
ना यदू यत् कुवेन्ति तत् स्वं मामेव कवैन्तीत्यर्थः 1३॥ 
९2६६. :-1 8 धट (पद्ध), ८०८ ६2 ध0टष्टाः 6 ८८0८5, { 25 € 5८5६ ० 

0 ४0€ 00 0९8 ; एटा, 2१८ ६१०८ &०त5 कषद € 77 
71817 12665, एत्र € धट 2 फत् वणल] टण्टार फ एटा, 

९९7. बण € वजपाकडत्णह 0, ८०९८ &द लाला त धट £<2ऽण९8, 
9४00 प०तट7ऽ८वपत8; उठा धट = एटणटिलव्प्टइ ग 0०3६९, 

€ 75४. 
10€ &0०05 2४९ ताऽ प्र एदल € [प 295 2८९5, 
{ 08९८ 780 2०१९७, [ ष्टाः इ 72795 (009). 
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गया है । निर्जीव रूप में सूयं प्राकाशमण्डल का रल तथा मेव है। वर्षा 
मे भिर श्रौर वरुण दवारा छिपाया गया एक देदीप्यमान श्रस् श्रव) 
भ्राकाश मण्डल मे इन दोनों देवतानं द्वारा स्थिर किया हृम्ना एक 
देदीप्यमान रथ भी है 1 यह षिव के लिए भासित होता है (धे विश्वाय) । 
भ्रपने प्रकाश से श्रस्धकारकोदूरकरताहै। वुं दिवसो को नापता है 
(हा मिमानो श्रषतुभिः, १, ५०, ७) तथा श्रायु का विस्तार करता है । 

भी-कभी सूर्यं को एक चक्रकेरूप म वणित किया जाता है। 
उसे चिश्वक्मां का विशेषण भी दिया जाता है | 

निरुक्त मेँ सूर्यं शब्द की व्थुत्पत्ति «८सृ भ्रथवा ^^ मु +-ईर् (सूयः 
सतेवा, सुते, स्ववीर्यतैर्वा) । परन्तु यह «स्वर प्रकाश से भी संभव 
हं । यह् श्वेता का 0४०८ (सूरे) से सम्बन्धित है जो ^[प9 1922 
का चक्षु है। 

श्रूनुवाद 
१. मित्र, वरूणश्रौर श्रगिनि का नेत्र, देवताश्रों का दीप्तिमान 

मुख भ्राकाङ पर उदिति हो म्या है। जड तथां जंगम की श्रात्मा 
सूयं ने यलोक, पृथिवी तथा ्रत्तरिक्षे को (प्रकाश से) भरदियाहै। 

२. श्रपनीस्त्रीका (प्रनुगमन करने वले) प्रेमी फी भांति ध 
उषा का वर्ह श्रनुगमने करता है, जहां देवों की कामनाः करने व 
कल्याण के लिए पल्ियो सहित क्मपरम्परा का विस्तार फरते है | 

३. हमारे लिये श्राशीर्बाद लति हुए, सूर्यं के पीले, उज्ज्वल, 
शीघ्रगामी, प्रदांसा योग्य श्रंध्व ्राकाक्षके पृष्ठ पर भुक्ते हुए चद्ते हैँ । 
एकक्षणमेंदही वह् स्वगं तथा पृथिवीकफो पार करलेतेरहै। 

४, यह् सूये का देवत्व, यह् सूर्यं की महिमा है । श्जभी जब 
प्न्धकार का जाल फेल रहा था, उसने उसे दूर कर दिया 1 क॑योकि 
उसने मन्दुरा में श्रपमे ध्र्वं फो नोता, उस समय रात्रि श्रपना परिधान 
सब श्रोर फला रही धी । 

५, भित्र तथा वरण कै लिए ज्योति बनने के लिए तब सूपै ने 
प्रपते गौरव को भ्राकाक्ष के वेक्षःस्यल मे स्थापित फिया। उसफे श्रव 
एक श्रनन्त क्रम मे श्रब स्पष्ट प्रभाते तया भ्रब प्रन्धकार कफो लाते । 

६. हि देवताश्रो, श्राजसुथेके उदय होने पर हमे कटिनादयों 
से मुक्त करो, पाप समे हमें मुक्तं करो। हमारी यहु श्रभिलाषा मित्र, 
वरुण, श्रदिति, सिन्धु, पृथ्वी तथा स्वगं पूणं करे 
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अहम् । एव । स्व॒यम् । इदम् । वदामि । जुष्टम् । देवेभिः ! उत । 
मानुषेभिः । यम् । कामये । तम्ऽत॑म् । उग्रम् । कृणोमि । तम् । 

्रहमाण॑म् । तम् । ऋषिम् । तम् । सुभ्मेघाम् ॥॥ 
सायः श्रं स्वयमेव इदम् वस्तुत्रह्माणडात्मकं वदामि उपदिशामि । 

देवेभिः देवैरिन्द्रादिभिरपि जुष्टम् सेवितम् । उत अपि च मानुषेभिः मनुप्यरपि 
जष्टम् । दग्बस्त्वात्मिकाऽहं कामये यं पुरुषं रक्ितुमर्ह वाच्छाम तं तम् पुरुषम् 

ग्रं कृणोमि सर्वेभ्योऽधिकं करोमि । तम् एव ब्रह्माणं सरष्टारं करोमि । तम् एव 

ऋषिम् अतीन्द्रियाथैदशिनं करोमि । तमेव मेधाम् शोमन्रज्ञं च 
करोमि ॥।५॥ 
२९६. :---फछला]ङ फरल ऽषदण्, 80 58 112६ 51181] € ०९160712 ६0 

20०45 374 एला) ; 007850द्ण्टः [ 10  र्€ 7018, 1 

708 [९९ {111 27217037, { 702{€ 170 2 70010६६ ॐत 2 15 

71211. 
€. :- 57078710 $ 27710 परा)८९ 

¶12६ 16 7125825 € &०45 दात (€ 0 प्प 275, 

प 1011850€ण7 1 10४६, [ 102{६€ {170 ए00€ण; 

702 {€ अ 2 872 त, 8. ऽघ्€7, 2 586९, 

अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा इ ¦ 

अहं जनाय समरई कृणोम्यहं दया्वापरथिवी आ विवेश ॥६॥ 
अहम् | स्द्राय॑ । ध; । आ । तनोमि | ब्ऋहयऽद्धिषे । शि । हन्त । 

ऊँ इति । अहम् । जनाय । समदम् । कृणोमि । अहम् । बाव।- 
परथिवी इति । आ । विवेश ॥६॥ 

वायः पुरा त्रिपुरविजयसमये स्द्राय रुद्रस्य । षष्ठयर्थे चतुर्थी | 
महादेवस्य. धनुः चापम् श्रहम् आतनोमि अ्ययाततं करोमि । किमथम् ? 
ब्रह्मद्विषे ब्राह्मणानां द्वेष्टारं शरवे शर हिंसकं त्रिपुरनिवासिनमसुरं हन्तवे हनन्त 
हिंसितुम् हन्तेः (तुमर्थे सेसेन्० इति तवे प्रत्ययः, अन्तश्च तवे युगपत्! 
इतयीद्यन्तयोयुगपदुदात्तत्वम् श हिसायाम्! इत्यस्मात् शश स्वृस्निदि० इत्यादिना 
उप्रत्ययः । "क्रियाग्रहणं कतेव्यम्' इति कमणः सम्प्रदानत्वाच्चतु्थीं । उशब्द 
पूरकः । ग्रहम् एव समदम् । समानं माचन्त्यस्मिन् इति समत् संम्रामः। 
स्तोठृजनायथं शत्रुभिः सदह संग्राम महमेव कृणोमि करोमि । तथा चावापथिवी 
दिवच् प्रथिवीश्च अन्तयीमितया अहमेव श्राविवेश प्रविष्टवती ॥६॥ 
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चासीथां नः (७, ७१. २) | त्रे उदार श्रौर दानी है, श्रतः सुद श्रौर मषयाना 
नके विशेषण है । दन्हं नास्त्या (कभी श्रसत्य सिद्ध न होने वामे प्रर्थात् 
सदा सत्यस्वरूप) श्रौर दला (भ्राश्चर्थमय) कहा पया है । ये बहुत 
बलगाली दै) उत्क्रा कोई विरोध नहीं कर सकता सी कारण यह 
पुवि्मा श्नौर श्रभियू कहलाते है ¦ ये सवत्र रहते है, मध्यस्थान श्रौर समुद्र 
परमभी निवासकरतेहै। युवाहोतेहुए भी ये पुरातत है! वे भ्रत्यन्त 
सुन्दर एवं कान्तिमान् है । वे कमलो को माला पहुनते ह प्रर हिरण्व- 
धर्तानि विदोषण से ज्ञात हाता है कि इनके मागे स्वर्णमय थे) षै 
मेधावी दहै | 

उषा श्रीर् सूर्योदय फे वीच, श्रन्ति श्रौर उषा के बाद पथा सूर्ये 
पूणं प्रचण्ड श्प प्राप्त करते के पहले इनका उदय होता है । ये श्र॑धकार 
प्रोर भ्रशुभ श्रात्माश्रों को दुर करते है। 

मनुष्य का मनुष्य के प्रति द्वेष न दो, जीवन कै संघर्षं से 
उत्पन्न होते बाली त्रूदिर्यां भी ठीक हौ जाये तथा रोग प्रर 
व्याधियों का निवारण हो) दसी उहैश्य से मनुभ्य इनकी पूजां 
करते ह| अरदििनौ वैद्य हैश्रौर सारी व्याधियों को शन्ति करते ह। 
कष्ट कफे समय वे बी सहायतां करते हँ । मनुष्य इनको सहायता दरस 
कारण नदीं प्राप्त करना चाहते हैँ कि उको किसी युद्ध मे विजय पानेक्री 
च्छा है श्रपरितरु सलिए कि उनका जीवन शान्तिमिय हो श्रीर स्वस्थता 
से बीते । जीवन पारस्परिक दरेषसे रहितो । सुखमय दीर्घायु को प्रप्त 
फरने के लिए, वरवधू कै निर्वाधि गृहप्रवेश भ्रौर उसके कल्याण के लिए 
प्रदिवनों से प्राधेनाफी जातीरहै। 

कर् कथाश्रों मे इनकी दानशीलता का वणेन मिलता है 1 भुज्युको 
उन्होने सागर मसे बचाया । (नारम्भये सदषीरयेधामभास्थाने भप्रभयो सघ । 

धदरिवना ऊदहधुरम्युमस्तं शतारिय्रां नादमातस्थषषसम् १,११६,५) । दसी प्रकार 
कष्ट में पर हए ्रन्य लोगों फी भी सहायता को । 

ग्रीक पुराणों के दो श्रष्वारोहियों, हेलेना कै दो माष्यों श्रीष 
जिश्रसं (76४) के यमलपृत्र इडस्टकसं से उनका बड़ा साम्य प्रतीत होता 
है । हसक श्रतिरिक्त दो लैटिक देवताश्रों से भी इनको समता च्योसितत 

होती है । 
व्रष्षिनो फी उपाधि दिषो नपाता का लैटिके 068} [दो श्रौर 

लिुश्रानिया के {6०0 $थ से इनका साम्य प्रतीत होता है, ) दरनकी 
पत्नी के माम सूर्यां का साम्य लैटिक देबरता को पत्नी 5४216 ये मिधक्ता 
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१२८7, :- 1 € ण्ट एधा ६0 ४९ एड्ताल २६ धल ऽप पपा 2 ६४15 (र्ती. 
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अहमेव वात॑ इव प्र वाम्यारभ॑माणा ुष॑नानि विश्वा । 

परो दिवा पर एना पंथिव्यैताव॑ती महिना सं ब॑भूव ५८॥ 

अहम् ! एव । वातःऽव । प्र । वामि । आऽर्भमाणा । सुरवनानि । 

विद्वा । परः । दिवा । परः । एना । पुथिव्या । 
एताव॑ती । महिना । सम् । जमूव ॥८। 

सायणुः-- विश्वा विश्वानि सर्वाणि खुबनानि भूतजातानि कावि 
श्रारममाणा कारणरूपेणोतपादयन्ती श्रद्मेव परेणएनधिष्टिता स्वयमेव प्रवाप्न 

प्रवत्तं बात इव । यथा वातः परैणाप्रेरितः सन् स्वेच्छयेव प्रवाति तद्वत् । 
उन्तं सर्वं निगमयति । परो दिवा । पर इति सकारान्तं परस्तादित्य्थं वतेते, 

यथाध इत्यधस्तादर्थे । तद् योगे च दृतीया सवेत्र दश्यते । दिवि श्राकाशस्य 

परस्तात् । एना पृथिव्या । श््वितीयाटौस्वेनः इतीदम एनादेशः । श्रस्याः 

परथिन्याः परः परस्तान्। दावाप्रथिव्योरुपादानमुपलक्षणएम् । एतदुपलच्तित- 

त्वात् सर्वस्माष्टिकारजातात् परस्ताद् वतैमानासङ्गोदासीनकूटस्थब्नद्यचेतन्य- 

हप महिना महिम्ना एतावती संबभूव । थः+-ब्देनोत्त स्वं परामृश्यते । 

(एतावती ।) एततूपरिमाणएमस्याः। यत्तदेतेभ्यः परिमाणे इति वतुप् । 
श्रा संर्वनान्नःः इत्यात्वम् । सवेजगदात्मनाण्हं ` सम्भूतास्मि । (महिना ।) 

महच्छब्दादिमनिचि ष्टे इति टिलोपः, ततः ठृतीयायाम् , उदाच्निढृत्ति- 
स्वरेण तस्या उदात्तत्वम् । छान्दसो मलोपः ॥८)। 

2९६. :- 10 35 ६2 17 {10 5, ४817६ 001त ० 21 ०7108 : १25६ 

{0६8 €, ९३६ ९7८ : ऽप८}॥ 75 ड़ 0169६. 

{९ 71. -1£ 15 34877 ग 10 0105 111८ ४१९ 770, 

3€12178 811 घध0€ €अ7ऽ६९०८९8, 

एदश्०णं ८९ 5, 0€ग्छपत् ४९ 22८६] एलाणणः 

ऽ८८॥ 1 &८९8 0 €55 2 ए { 0९८01०९. 
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१०. हे नासत्यो, तुमने उस वृद्ध च्यवान की पूरी तचा को एक 
परिधान की भान्ति खींच लिया। हे दस्रौ, तुमने उस परित्यक्त व्यक्ति के 
जीवन को लम्बा कर दिया श्रौर उसे कन्याश्रो का पति बना दिया । 

११. हे वीरे, ह नासत्यो, तुम्हारी वह सहायता प्रशंसा के योगय, 
जीतने योग्य तथा सहानुभूत्ति पूणं यी। जब तुमह ञान हुश्रा तो तुमने 
गढ़ हए धन की भति बन्दन को गदे से निकाल दिया । 

१२. हैवीरोर्मे लभके हेतु तुम्हारे उन गौरधशाली भ्रदभुत 
कार्यों का (एसे) प्रकाशन करता हुं, जैसे गजेन वर्षा की सुचना देता है । 
प्रथर्वन् के पत्र दध्यञ्चं ने तुम्हं श्रव के सिर से मधुविधा का 
उपदेश दिया । 

१३. हे नासत्यो, महान् यन्न मे बुद्धिमती (परंधि) स्प्रीने भ्रनेक 
कोषो के स्वामी का सहायताके लिए प्राह्वानि किया । तुमने वधिमतीके 
प्राह्वान को श्रादेदराकी भांति सुचा। तथा है भ्रदिवनो, उपे हिरण्यहस्तं 
पुत्र प्रदान किया । 

१४. हे नासत्यो, है वीरो, भेडिये के मूखमे से, तुमने बटेरे को 
छंडाया । हे श्रनेकों कोषों फे प्रधिपति, तुमने श्रपने कष्ट पर परितापं करने 
वाले कवि को परिपूणं दृष्टि दी । 

१५. जब रातके समयसेलके युद्ध में षिदपला की ्टाग वल्य 
पक्षी के पंख की तरह कट गई, तब तुमने विद्पल। को भेट से लोहैषकी 
टागि देदी ताकि जब तक सद्भुषे रहे, वहु चल सफे । 

१६. मादा भेडिये के लिए एक सौ मेषों को मारते वाले 
छखाश्च को उसके पितानेश्रन्धा बना दिया । हि श्रद्भुत कार्यं करने वाले, 
प्रप्रतिम चिकित्सक नासत्यो, तुभने उसे श्रां प्रदान कीं, जिससे वहु 
ग्रप्रतिहेत दृष्टि से देखने लगा । 

१७. सूरयपुत्री तुम्हारे रथ पर लक्ष्य पर पहुंचने वाले भ्रश्ो 
की भाति सवप्रथम चढ़ी }. (इसका) समस्त देवताश्रों ने हदय से 
समथन कियाश्रौरदहे नासत्यो, तुम वस्तवमेंश्रीसे संयुक्तहो। 

१८. हे श्रश्चिनों, जब तुम दिवोदास भारद्राज केधर को शरोर 
तेजी से दौडते हए प्राये, तुम वहन करने वाला रथ उज्ज्वले वैभव 
लाया, वृषभ तथ शिशुमार दसमे चुते हृए ये । 

१९. दे नासत्यो, तुम वैभवं कै साथ सुक्षत्र, तथा दीर्घायु कै 
साथ सुवीर्यं, सुसन्तति लाए! एकं ही विचार वाले तुम दोनो शक्तिसहितं 
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मावरकमाद्ररायात् । आभियमाणवत्तदपि स्वरूपेण नासीदित्यथेः । चराव्रएवत् 

दत्त्वं कुद कुत्र देरोऽवस्थायावृणोति । आाधारभूतस्तादशो देशोऽपि नासीदि- 

दित्यर्थः | किंशब्दात् सप्तम्यर्थे हृप्रत्ययः क तिहोः (पा० सू 7-2--104) 

इति प्रतेः कादेशः । कस्य शर्मन् कस्य वा भेोक्तूर्जीवस्य शमंणि सुखदुःख- 

साक्लात्कारलक्तणे भोगे निमित्तभूते सति तदावरकमाष्ररएुयात्। जीवानामुप- 

मोगाथा हि सष्टिः। तस्यां हि स्त्या ब्रह्माण्डस्य भूतेरावरणं प्रलयदशायां च 
भोक्तारो जीवा उपाधिविलयासरलीना इति कस्य कश्चिदपि मोक्ता न 

संमवतीत्यावरणस्य निभित्ताभावादपि तन्न घटत इत्यथः । एतेन भोग्यप्रपञ्च- 

वत् भोक्तृप्रपन्चोऽपि तदानीं नासीदिव्युक्तं भवति। किंशब्द्ादुत्तरस्य उसः 

'साविकाचः०' इति प्राप्रस्योदात्तत्तवस्य (न गोश्वन्साववणे०' इति प्रतिषेधः । सुपां 
सुलक् इति शमेणः सप्तम्या लुक्। यद्यपि सावरएस्य ब्रक्चास्डस्य निषेधेन 
तदन्तर्मतमप्सत््तमपि निराकृतं तथापि श्रो वा इदमग्रे सलिलमासीत्' 

( त° सं° 7-1-5-1) इति श्रुत्या करश्चिद्पां सद्भावमाशंकेत । तँ प्रत्याचष्टे 
(अम्भः किमासीत् ` इति । गहनं दुष्प्रवेशं गभीरं दुर वस्थानं अल्यगाधम् ईदृशम् 
श्रम्मः किमासीत् । तदपि नैवासीदित्यथेः । श्रुतिस्त्ववान्तरमप्रलयविषया ॥१॥ 

यास्कः--"लोका रजास्युच्यन्ते' । (नि० 4-19) 
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न मृत्युस॑सीदृतं न तद्वि न राज्या अह आसीत्पकेतः 1" 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न प्रः किं चनास ॥२॥ 

न । म॒ल्युः ! आसीत् । अमृतम् । न । तहिं । न । रायाः । अहः । 
आसीत् । प्रऽकेतः । आनीत् । अवातम् । स्वधया । तत् । एक॑म् 
` तस्मान् । ह । अन्यत् । न । प्रः । किम् । चन । आस ॥२॥ 
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होता है । यह् देवी प्रार्य के प्ऱृतिप्रेम का प्रतीक है भ्रौर उनकी 
कलात्मक श्रनुभूतियों की श्रभिव्यक्ति है । 

सौन्दयं के प्रादशेरूप मे उषाकी भ्रनूपमता सिद दै, वहु सौस्दर्ये 
कै प्रत्येक पक्ष का साकार प्रतीक है, बाहे वह् सौन्दये भौतिक हो या 
चारित्रक या काव्यगत । उसे युवति, भास्वती, चरता, शजंनी, भर्षा, प्रतीका, 

भ्रादि विदोषणों से विभूषिते फिया गयादहै। ये सके सौन्द्रयं के प्रतीकंरहु। 
भद्रा) सूमरी, सूृभतावती, ऋतावरी, भ्रस्ता, श्रादि विरोषण उसके चीारित्रिकं 
सौन्द्यं फे द्योतक दै। 

वहु दिवो दुहिता है श्रौर दैन््र द्वारा संसृष्ट की गई है। भूयं उसका 
प्रेमी है (सुरथो देवीधुषसं रमाम मर्यो न योषामभ्येति परात्, ¶ ११५) २) । 
कहीं-कहीं सूयं को उसका पुत्र कहा गया है, क्योकि देवेताश्र कै देदीप्यमान 
तेज, सू्य॑को बह श्रपनी गोदमेक्तेतीदहैः सूयकी यात्रा के लिए माग 
का प्रनावरण करना, उसके दयेतवणं श्रर्यो का नेतृत्व करना, प्रादि 
तस्सम्मन्धी श्रन्य कायं ह। वहु रत्नि षी बडी बरहिनिहै। रात्रि के 
साथ सम्बन्ध होने के कारण वरुण के साथ भी उसका सम्बन्ध टौ जाता 
है। भ्रश्विनीकुमार उसके प्रिय मित्र है । उषा दृन्हं जगती दै भौर वे 
हुसके साथ चलते ह । भ्रग्तिभी हसकाप्रणयीहै। उषा फे प्रागमन परं 
प्रम्ति को प्रज्वलित किया जाता है, श्रतः उके उषा से प्रज्वलित भी कहां 
जाता है। | 

"उषां का रथ उज्ज्वल है, जिसे भूरे घोडे खीचते टै सम्भवतः 
यष्टी घोड़े बाद लालकफिरणोंकारूपलेतेते है) पुरातनहोते हृए भी 
उषा युवति है, (युवतिः इराणी) । सका बार-बार जन्म ॒होता रद्वा है । 
जब वह् जागती है, क्षितिज श्रालोकित हो जाता है, स्वगं के दारं खुल 
जाते ह भौर भ्रम्धकार पलावितं ष्टौ बाता है । टस प्रकार उषा 
प्रका राज्छत्त वैभव का श्रनाषरण करती हैश्रौर उदारताके साथ उते 
बाटती है। वह सबको जीवन देती है, परसाथही वह् सभी परयो के 
जीषन फो न्यून भी करती जाती है । प्रतिदिन निश्चित स्थान पर धाफर 
वह् देवताभ्मो ॐ श्रादेशो का सम्यक् पालन करती है । 

भ्युखत्ति की दृष्टि से उषा शब्द वसू कान्तौ से निष्यन्न होता है । 

य्पनुबाद् 

१. श्रग्ति की प्रज्वलनं वेला में देदीप्यमान उषा तथा उषीयमानं 

सूये दररूदूर तक प्रपती ज्योति फलते दै। सविता देवता ने हमे, प्रस्येकं 
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न संभवति तथापि तस्मिन्नविद्यया तस्स्वरूपमिव सम्बन्धोऽप्यध्यास्यते यथा 
शुक्तिकायां रजतस्य । एतेन सद्रूपत्वमपि तस्याः प्रत्याख्यातम् । ननु यदि 
माया ब्रह्मणा सहा विभागापन्ना तहि तस्या. अनिवाच्यस्वात् ब्रह्मणोऽपि 

तदल्मसङ्ग इति कथं तस्य सतत्वमुक्तम् अनीद वातम् इति । ब्रह्मणो वा सत्वात् तस्या 
श्मपि सत्त्वप्रसङ्ग इति कथं नो सदासीदिति सत्तवप्रतिषेधः । मेवम् । अद्युक्ति- 
द्टयेक्यावभासेऽपि युक्तयाविविच्य मायांशस्यानिर्वाच्यःवं ब्रह्मणः सत्त्वं च 
प्रतिपादितम् । ननु हम्दश्याविति द्वावेव पदार्थों श्रानीदवातं स्वधयेति तौ 
चेदङ्गीक्रियेते तक्किमपरमवरशिष्यते यत् नासीद्रजः इत्यादिना प्रतिषिध्येत तत्राह 
तस्मादिति । तस्माद्ध तस्मात्वलु पूर्वोक्तान्मायासदहिवात् ब्रह्मणः अन्यत् क 
चन किमपि वस्तु भूतभोतिकात्मकं जगत् न त्रास न वभूव । शद्ुन्दस्युभयथा" 
इति लिटः सावेधातुकत्वादस्तेमभावाभावः । ननु तदानीमन्यस्य सत्तवनिषेधो न 
शङ्क्यः । असस्त्वे च प्रसक्तसवान्न निषेधोपयोग इत्यत श्राह पर इति । पर 
परस्तात् सष्टेरूध्वं वतेमानमिदं जगत् तदानीं न बभूवेत्यथः । अनन्यथा 
उक्तरीत्या क्वचिदपि निषेधो न स्यादिति भावः।॥२॥ 
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कसय ऊय 

तम॑ आसीत्तमसा गृहममग्ऽपकेतं संजि सवमा इदम् । 
तुच्छयेनाभ्वपिंहितं यदासीत् त्थसस्तन्भ॑हिनाजायतेकंम् ॥२॥ 
तम॑ः। आसीत् । तम॑सा । गृढ्हम् । जग्र । अग्रऽकेतम् । सटिलम् । 

सरमैम् । आः । इदम् । तुच्छेन । आयु । अपिहितम् । यत् । 
आसीत् । तपसः । तत् । महिना । अजायत । एक॑म् ॥३॥ 

सायणः ननूकत्रकारेण यदि पृवेमिदं जगन्नासीन् कथं तर्हिं तस्य 
जन्म । जायमानस्य जननक्रियायां कतंत्वेन कारकत्वात् कारकं च कारणा 
नहह इति कारकस्य सतो नियतपृवेक्तणएवरतित्वस्य अवश्यंभावात् 
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१०. हे घनवती उषा, उदारचित्त दाताप्रों फो अगाञ्चो। कपण 
ग्यक्षियों को सोता रहने दो। है वैभवमती, यजमानो पर पूणं प्रकाशं 
फरो । है धनवती उषा, मुभसे स्तुति करवाती जाभ्रो । 

११. पूर्वं से भाने षाली यह् युवती हम प्र उदित हूर !है 
चमकीले लाल रंग के भर्व को उसने (रथ मे) गोत लिया है। षह 
प्रकट होगी, प्रकाश शीघ्रता से षर श्वयेगा भ्रौर श्रगिनि प्रत्येक चर में 
उपस्थित होगा । 

१२- चउषाकै प्रकट होने पर भ्रप्नराशि सहित मभुष्य नीडो से 
उ्टोयमान पक्षियों की तरह जाग्रत होते हँ । हे उषदिवी, गृह मेँ" ढ््रे 
दानशील मर्त्यं के लिए तुम प्रचुर घन बहन करती हो) 

१३. हे स्तयना्ं उषाभ्रो, तुम दस स्तुति से स्तुत हो) हमें 
प्रम करने वाली एषाग्रो, तुमने हमारी सम्पत्ति ब्हाई है। हे देतरियो, 
तुम्हारी कृषा से हम शतो, सहसो मे गण्य घन को प्राप्त करे । 

७, १--१५४, षिष्ण 
षस देवता के लिए फेवल पांव-छः सूक्त ऋग्येद मेँ द । मुख्य 

लक्षणः उसके तीन पग तथा बृहत् रीर वाले युवा पुरुष का ङूप। 
उसके तीन पगो का वर्णन स्पष्ट है (श्रोणि पदा विचक्रमे), प्रतएव वह् 
उरगाय तथा रख्कम द । वृहुरेवता मे फहा है : 

त्रीणि माति रजांस्यस्य यतदानि नु तेजसा । 
तेन मेधातिथिः प्राह विष्णुमेनं त्रिषिक्रमम् ॥२, ९४॥ 

उसके दो पय मानवक दुष्टिगोचर् है, पर तीसरा मानव की 
दृष्टि तथा पक्ष्यो की उदान से भी परे स्वर्गं मे स्थित चक्षु के समान 
है । यहाँ उसका परमप्रिय निवास-स्थान है । यह पुण्यात्मा लोग तथा 
देवता प्रसघ्ता से रहते है । सम्भवतः ये सीन परम॒ विश्व फे तीन भागौ, 
भूमि, यायु, स्वर्गं मेसू्येके मागंकीप्रोर सफेत करते) विष्णु भ्रपने 
९ श्रष्वों (दिवसौ) को उनके चार नामों सहित (तुभो सहित } एक 
धूमते हुए चक्र की भांति मतिमान करताहै। षस प्रकार सौर वषेके 
३६९० दिवसो की भ्रोर संकेत है । विष्णु के वाहन गरुड के गर्त्मत् तथा 
सुपण नामी, जो ऋग्वेद मँ सूर्यपक्षी के पर्याय है । 
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कामस्तदग्रे सम॑वतंताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् । 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हदि प्रतीर््यां कवयो मनीषा ॥४॥ 

काम॑ः । तत् । अग्र । सम् । अवर्तेत् । अधिं । मन॑सः । रेतः । प्रथमम् । 
यत् । आसीत् । सतः । बन्धुम् । अस॑ति । निः । अविन्दन् । 

दि । ग्रतिऽदष्यं । कवय; | मनीषा ॥४॥ 

पायशः ननूक्तरीत्या यदीश्वरस्य पर्यालोचनं जगतः पुनरुतपत्तौ कारणं 
तदेव किं निवन्धनमित्यत गहु कामस्तदश्र इति } श्रग्रे अस्य विकारजातस्य 
सष्टैः प्रागवस्थायां परमेश्चरमनतसि कामः समवत॑त सम्यगजायत । सिद्छन्ताऽ- 
जायतेत्यथेः । ईश्वरस्य सिसक्ला वा किं हेतुकेत्यत श्राह मनस इति । मनखः 
श्रन्तःकरणस्य संबन्धि वासनाशेषेण मायायां विलीनेऽन्त.करणे समवेतम् . 
सामान्ययेक्तमेकवचनम्। सवंप्रासयन्तःकरणेषु समवेतमित्यर्थः । एतेनाद्मनो 
गुखणाधारत्वं प्रत्याख्यातम् । तादृशं रेतः भाविनः प्रपञ्चस्य बीजभूतं प्रथमम् 
अतीते कल्पे प्राणिभिः कृत पुर्यात्मकं कमं यत् यतः कारणात् सषटिसिभये 
श्रासीत् अभवत्। भूष्णु वधिष्एवजायत परिपक्वं सत् फलोन्मुखमासीदित्यथैः। 
तत्ततो हेतोः फलग्रदस्य सवेसाक्निणः कमाौध्यक्तस्य परमेश्वरस्य मनसि सिसन्ता 
छ्जायतेत्यथः । तस्यां च जातायां खष्टव्यं पयौलोच्य ततः सवं जगत् सृजति । 
तथा चाम्नायते- ष्सोऽकामयत बह स्यां प्रजायेयेति स तपोऽतप्यत स तपस्तप्तवेदं 
सवमसृजत यदिदं किं च" ( ते श्रा० 8-6) इति श्रुतिः । शआमत्मनेत्थमवगमि 
तेऽथं विद्रदनुभवमप्यनुग्राहुकत्वेन प्रमाणयति सत इति । सतः सत्वेन इदानी 
मलमूयमानस्य सवस्य जगतः बन्धुं बन्धकं हेतुभूतं कल्पान्तरे प्राण्यनुष्टितं 
कमंसमूहं कवयः क्रान्तदशेना श्रतीतानागतवतैमानाभिक्ञ योगिनः हदि हृदये 
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८ १-१६० यावापृथिवी 
धरपवेद मे यौः तथा पृथ्वी वोनों देवताश्रौं का युगल रूप भें परस्प 

भ्रध्यधिक निकट सम्बन्ध है) एसी फारण छः सूक्तं मे एनका एक साथ 
प्रान क्रियागयाहै। द्यौः का फिसी भी सूक्त में श्रकेले भ्राह्वाननहीं 
कियागयादहै जबकि पृथ्वीका एक सूक्त फे तीन मन्त्रों मँ किया गया है। 
दावापृधिवी का द्विवचनान्त समाप्त घ्ौःफे नामसे भौ ग्रधिक प्रयुक्त 
हुश्रा है । इन दोनो को रोदसी भी कहा जातां है । वहु माता-पिता हं भतः 
उर्ह पितरा; मातरा, जमित्री श्रादि फे प्रतिरिक्त श्रलग-श्रलगमभी माता श्रौय 
पिता फहु कर सम्बोधिते किया जाता है। 

उन्होने सव जीवो की सृष्टि को है भ्रौर वे उनका पालन पोषण भी 
कंरतेहै। वे देवताश्रोके भी जनक परम्तु कुष्ठ पद्यौ मेँ स्वयं उनकी 
रचना देवताप्रो हारा की हई बतायीगयीर्है। उन दोनोंमेसेएकतो 
रत्पादक वुषभ है दूसरी रंगविरगी गथ-दोनोही दीज मे समभृदै। 
वे कभी वृद्ध नहीं होते) वे ब्हदाकारं ह। वे चौद तया विलाल 
भ्रायासंस्थल ह | प्रक्ष एवं धत प्रत्यधिक कषप से दान करते ह। कभी. 
कभी. नैतिकगुण भी इनमे सम्बन्धित किये जाते ह । वे विद्धान्, सदाचार. 
वधक धरौर मातापिता फी भाति जीवों फे रक्षक र्हैतया दुर्भाग्य एवं 
प्रपमान षे म्रपहारक है। 

दलका मानवीकरण इतना हीहैकि एम्ट यक्का नेताकहाजा 
सकता है लेकिन हनका मानवीकरण सजीव नहीं टो सका । भ्राराधना 
छी दुष्टिसे मी दनका प्रधिक् मस्व नहीं है) 

 श्चलुवाद 
१. वे द्यावापुधिवी सभी को समृदि देते ६, वे लोको को सहारा 

देने वाले है, वे पवित्र श्रौर बुद्धिमान है। वे सुजन्मा भ्रौर भ्रपनेप्रपने 

कार्यं मेँ प्रगल्म ह । देदीप्यमान सूं देवता धर्मानुसार हन दौ देवियों के 
मध्य मे विचरण करता है) 

२. विशाल श्रवकाश्ष वाले, शक्तिक्षाली, कभी श्रसंफल न ते वाले 

ये माता-पिता सभी प्राणियों को सुरक्षित रखते ह । उत्साषटपूणं, सृल्वर 

संसारके हन दोनों प्रधभागों को पिता सुन्दर रूपो का परिधान पहना 

दियादै। 
३. हन माता-पिता का पत्र पीमान वक्षि पवित्रे करने को शक्ति 

वाला पुरोषठितदै, जो लोकों कौ स्वहक्ति एारा पवित्र करता है । श्रपने 
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तस्य क्रमस्य दर्लन्षएत्वादेतेषु त्रिषु स्थानेषु प्राथम्यं त्ति विचायते । एवं 

नाभ शीघं सर्वतो दिल सर्गो निष्पन्न इत्यथे: । एतदेव विमजते । ष्टेषु 

कायेषु मध्ये केचिद् भावाः रेतोधाः रेतसो वीजमूतस्य कमणो विधातारः 

कतरो भोक्तारश्च जीवाः श्रासन् च्रन्ये भावाः महिमानः । स्वाथिक इमनिच् । 

महान्तो वियदादयो भोग्याः श्रसन्। एवं मायासद्ितः परमेश्वरः सवं 

जगत्सष्रा स्वयं चानुप्रविश्य भोक्टृभोग्यादिरूपेण विभागं इतवानित्यथैः । 

्रयमेवार्थस्तेत्तिरीयके--^तस्सष्ट्रा तदेवानुप्राविशत्" (ते. आ. 8-6) इत्यारभ्य 

प्रतिपाद्यते । तत्र च भोक्तृभोग्ययोमध्ये स्वधा | अन्ननामेतत्। भोग्यप्रपञ्चः 
श्रवस्तात् अवरो निकृष्ट श्रासीत् । प्रयतिः प्रयतिता भोक्ता पर्स्तात् पर उल्छृष्ट 

्ासीत्। भोग्यप्रपव्चं भोक्तभ्रपञ्चश्य शेषभूतं कृतवानित्यथंः | "विभाषा 
परावराभ्याम् (पा. सू. 5-3-29) इति प्रथमाय अस्तातिः । श्रस्ताति चः 

(पा. सू. 5-3-40) इत्यवरशब्दस्यावादेशः । अवस्तादिति संहितायाम् रषा 
्मदादित्वात् प्रृविभा वः ॥५॥ 
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को अद्धा वेद क हह प्र वौचत् कुत् आजाता कुतं हयं बिसः । 
अवाभ्दिवा अस्य विसँनेनाथा को वेद यत॑ आबभूव ॥६॥ 
कः । अद्धा । वेद् । कः। इह । प्र । वोचत् । कुतः । आऽजाता । 

कुरः । इयम् । विऽसुंष्िः । अर्वाक् । देवाः । अस्य । विऽ- 
सजैनेन । अर्थं । कः । वेद् । यतः । आबभूव ॥६॥ 

सायखुः-एवं भोक्वृभोम्यरूपेण सृष्टिः संग्रहेण प्रतिपादिता । “एतावद्वा 
इद मन्नं चैवान्नादश्च सोम एवान्नमभ्िरन्नाद्, (श० न्रा 1-4-213) इतिवत् । 
श्रथेदानीं सा सृष्टिविज्ञानेति न विस्तरेणाभिदहितेत्याह को श्रद्धेति । कः पुरुषः 
श्रद्धा पारमा््यन वेद जानाति । कः वा इह अर्मरमिह्लोके प्रवोचत् प्रब्रूयात् । इयं 
दृश्यमाना विसृष्टिः विविधा भूतमभौतिकभोक्तृभोम्यादिरूपेणए बहुभरकारा सृष्टिः 
कुतः कस्मदुपादानकारणात् । कुतः कस्माच निमित्तकारणणात् श्राजाता समन्ता- 
ज्जाता प्रादुभूता । एतदुभयं सम्यक् को बैद को वा विस्तरेण वक्तुं शक्नुया- 
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उसके स्वभाव का भ्राषार वृत्र की पुराण कथाह जो करई बार 
उहितिखित हई है ! मरतो के साय होकर तथा सोम से उत्तेजित हीकर 
वह् वृत्र परे प्राक्रमणकरतारहै। वृत्र कं नाम रहि, पिप्रु, शम्बर, भपुधि, ठर 
भ्रादि दिये गये ह । जलो कोप्रेरने वले वृक्का वघ करमेके कारण उ 
प्रप्सुजित् भी कहा जाता है । दृढ़ नियमों से बार-बार हने वाले इस युद्ध 
म वह पर्य॑तों क्रो भेदता है, बन्द जलो को भग्नो की भाति मुक्त करतार 
(षाषा हव घेनवः स्यन्दमाना भ्रः समुद्रमव जग्मुरापः १. ६२. २) श्रौर सूरय 
को उसके निचित स्थान्' पर स्थिर करता है, जिससे भराकाञ्चर्मे फला 
प्रन्धकार समाप्त हो जाता है ! जिन दानवो का दचध विनाश करतादै 
वे पवेत श्रथवा गिरिमें निवास करते रहै, जो जलं वाले मेषो की ग्रं 
संकेत करते ह । उनका भेदन करने से इन्दर परभित् फटलाता है परन्तु 
त्रन् उसका मूख्य विरेषण है । जलो की मुक्ति तथा प्रका, सूयं भौरं 
खउषांकीप्राप्तिएकसाथदही होती है । वह सूयं कं लिए भागं बनाताहै। 
सूये का ऊषा के साथ जिन गौग्रों का निर्देश किया गया है वु सम्भवतः 
प्राततः की किरणं है । वहू स्व्मं मे विद्युतं का निर्माण करता है तथा जल- 
भ्रवाह् का प्रेरक है । उसने हिलते हृए पवतो श्रौर पृथिवी को स्थिर क्रिया 
(यो पृथिवीं म्यथमानां श्रददत् यः पर्वतान् प्रपिताम् ्ररम्यात्--२. १२. २) तिलक 

के मतानुसार इन्द्र-व॒त्र युद्ध घवो पर अन्धकार तथा प्रकाक्षक युद का 

सोतक है ¡ चवारिश्यां शरधन्वविन्दव् कं प्राधार पर उन्होने दस गुद की 

तिथि भिरिचिततकरतेकी चेष्टाकी है। 

राक्षसौ का विनाशक होने के फारण वह योदढाभरो कां षष्ट देवता 

है वहश्रार्यो कौ रक्षा करता है भौर दस्युभों का नाश करता ह । उसका 

दानक्षील होना उसकी उपाधि मधवन् से स्पष्ट है ।. 

इन्दर प्राचीन देवता है : श्रवेस्ता परे रेरेधघन् फे विरेषण कर देवक का 

उत्लेख मिलता है । वह विजय का देक्ता है यद्यपि उसका इन्द से सीधा 

सम्बन्ध नहीं है । इन्द्र फा उल्लेख श्रवेस्ता में एक प्रसुरकेखूपमें हा है। 

प्रतः भारो-ईरानी काल मे ् रवरय ही इन्र जैसा कोद देवता रहा होगा । 

बोगाजकोई फ कीलकाक्षर लेख मे इद्र का उल्लेख भिलने से इन्द्र 

भासेपीय काल कां देवतां सिद होतादहै। 

प्रथपि व्युत्पत्ति फी दष्टि से इन्दर शब्द कौ निष्पत्ति कु संवि 

है फिर भी इन्दु (कंद) कन्द से इन्द्र सन्द की व्युत्पत्ति मानी गई है । 

वूत्र-वघ फे भ्रतिरिक्त करई पुराण-कथाएं चलित हं जिन मे उषा कै 
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भ्रान्ता भवन्त्यपि । यतः । “'जनिकतुः प्रकृतिः" (पा०; 1-4-30) इत्यपादान- 
संज्ञायां पञ्चम्यास्तसिल् । यस्मासरमास्मनः उपाद्ानभूतादावभूवतं परमारमानं 
को वेद् । न कोऽपि , प्रकृतितः परमाएुभ्योऽपि वा जगज्नन्मेति वहवो रान्ताः । 
तथा स एवोपादानभूतः परमात्मा स्वयमेव निमित्तभूतोऽपि सन् यदि वा दधे 
विदघे इदं जगत् ससज यदि वा न॒ ससजे । श्रसंदिग्धे संदिग्धवचनमेतच्छा- 
सराणि चेत्प्रमाणं स्युरिति यथा । स एव विदधे । तं को वेद } अजानन्तोऽपि 
बहवो जडान् प्रधानात् अककैकमेवेदं जगत् स्वयमजायतेति विपरीतं प्रतिपन्ना 
विदधतो विधानमजानन्तोऽपि ¦ स एव उपादानभूत इत्यपि को वेदं। न 
कोऽपि उपादानादन्यस्तटस्थ एवेश्वरो विदधे इति हि बहवः प्रतिपन्नाः | देवा 
च्मपि यन्न जानन्ति तदवाचीनानारेषां तत्परिज्ञाने केव कथेति । यद्येवं 
जगत्सष्टिरत्यन्तदुःखवोधा न तर्हिं सा प्रमाणपद्धतिमध्यास्त इत्याशङ्कय 
तत्सद्धाव ईश्वरमेव प्रमाणयति यो श्रस्येति । शरस्य भूतभौतिकात्मकस्य जगतः 
यः ध्यक ईश्वरः परमे उत्कृष्टे सत्यभूते व्योमन् व्योमन्याकाशे च्काशवन्निमंले 
स्वप्रकाशे | यद्वा अवतेस्तपणाथत् अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति मनिन् । 
“नेड्वशि कति" इतीटप्रतिषेधः । “ज्वरत्वर” इत्यादिना वकारोपधयोः उट् । 
सप्तम्या लुक् । “न ङसंबुद्धथोः” इति नलोपप्रतिषेधः । व्योमनि विशेषेण 
तृप्ते । निरतिशयानन्दस्वरूप इत्यथैः । यद्वा । अवतिर्गत्यथेः | व्योभनि विगोषेण॒ 
गते व्यप्ते। देशकालवस्तुभिरपरिच्लिन्न इति । तअ्रथवा | अवतिज्ञानाथेः। 
व्योमनि विशेषेण ज्ञातरि विशिष्टज्ञानात्मनि। ईदृशे स्वात्मनि प्रतिष्ठितः । 
भूयते हि सनक्छुमारनार दसं वादे “स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे 
महिम्नि" (हा०.उप०, 7-24-1) इति ईदृशो यः परमेश्वरः सो श्रज्ग । अङ्गेति 
प्रसिद्धौ । सोऽपि नाम वेद जानाति । यदि वाने वेदन जानाति को नाम अन्यो 
जानीयात् । सवेत ईश्वर एव तां सृष्टिं जानीयात् नान्य इति ।\॥ 
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९, जिसके विना लोग चिजय प्राप्त नहीं करते, युद्ध करते समय 
पहायता के लिए (लोग) जिसका ग्राह्लान करते ह, जो प्रत्येक का समयोगी 
दै, जो श्रचल की भी चलायमानकर देता है, है मानवो, वह् इन्ध ह । 

१०. जी श्रपने वाण से महापाप करने वाले श्रनाशङ्कमान लोगीं का 
संहार कसतादहै, जो श्रभिमानौ व्यक्ति की उहृण्डत। कोक्षमां नहीं करता, 
जोदस्युका संहार करतार, है मनुष्यो, वह इन्र है। 

११. जिसने चा्तीसवीं शरद् मे पवेतवासी शम्बर को दढ 
निकाला; जिसने शक्तिप्रदरोन करने वाले श्रहि' का, दानुके लेटे हुए पत्र 
का संहार किया, है मानमो, वह् ईद्रहै। 

१२. मति ररिमियों वाले जिस शक्तिशाली वुषभ नमै सात 
धाराग्रों को बहने के लिए विमुक्त किया, जिक्त वञ्वाहूुं ने धूलोक पर 
चढ्ते हुए रौहिण को नीवि धक्रेल दिषा, है मानवो, वहु इन्द्र है 1 

१३. द्यलोक श्रौर् पृथिवी भी जिसके भ्रागे भुकते है, जिसको 
राक्तिकेश्रागे पर्वत भी भयभीतदहै,जो सोमपायौ के नमसे जत दह, 
जो वबाहू है, है मनुष्यो, वह् इन्र है। 

१४. जौ भ्रपनी सहायत्तासेसोमरस का निपीडन फरमे वाले, 
उसे पकाने बले, स्तुति कर्ता तथा यज्ञे प्रस्तुतं करने वाले कौ सहायता 
करता है, प्राथना, सोमे तथा यह उपहार जिसके वर्ध्र है, है भनुष्यो, 

वह् इद्र दे । 
१५. प्रति भीषणो (देव) सोभ निकालने वाले तथा पकाने 

फ लिए बलात् बट का माल बेताहै; तुम्हीं वहु षास्तव मे सत्य हो। 
है इन्द्र हम सदा तुम्हरे प्रियपात्र र्दे तथा वीर पुत्रों सहित (तुम्हारी) 
दिन्य वन्दना कह । 

९ ४ २-२द; रप्र 

धथपि ऋम्वेदमे ख एक शक्तिशाली देवता है तथापि उसका 
स्थान महृस्वपुणं नहीं है रौर वह् केवल तीन पूणं सूक्तोमे, श्रन्थ के कुं 

भागम तथा एकं प्रर सुक्तमे सोमके साध सम्बोधित किया गया है। 

उसके हस्त, बाहु तथा भ्रंग वित्त ह उसका सां भूता तथा श्प 
देदोप्यमनि ₹। 

शद मरत् देवताग्नो से बहुधा सम्बन्धित किया जाता है | वह् उनका 
पिता है तथा उसके विषयमे यह् भीकहा गया है किं उसने मस्तांको 
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प्राणान् । अनञ्ेन॑न्तम् । चरन्तम् । पापया । अमुया । 

असूयन् । अभि । अचाकराम् । तस्म । अस्पृहयम् । पुनरिति ॥२॥ 
सायर: - पुरान् पुरातनान् पितृन् अनुवेनन्तं मामनुगतं कामयमानं 

त्रमुया श्ननया पापया निकृष्टया वुद्धथा सष चरन्तं वतेमानं पितरं वाजश्रवस 

्रसूयन् सुखेन जीवन्तं मां मृत्युस मीपं प्रेीवयुक्तवानिति मानसेनोपतापेन युक्तः 

सन् प्रथमम् त्रभ्यचाकशम् । अयं पश्यतिकमां । अभ्यपश्यम् । सुन् मानस 

उपतापे" कर् वादिः । पुनः पश्चात् श्रस्पृ्यं पितुराज्ञया तै मृत्युं पराप्तुमेच्छम् | 

“ह् ईप्सायाम् । चरादिरदन्तः । ् प्हेरीप्सितः (पा० सू 1-4-36) इति । 

सप्रदानसंज्ञायां तच्छब्दाचतुर्थी । यद्रा । पुराणान् । चिरंतनान् स्तोतृन् 

पर्वपुरुषान् पितृन् वा अनुवेनन्तमलुक्रमेण कामयमानं चरन्तं उदयास्तमयाभ्यां 

दिवि परिवर्ैमानमनया पापया निकृष्टया स्तोतुमसमथंया बुद्धथा असूयन् । 
गुणेषु दोषाविष्करणमसूया । परकीयगुरषु दोषानाविष्कुवन्नभ्यचाकशम् । 

अयमपि कस्चिदिति सामान्यख्पेणभ्यपश्यम् | इदानीं तु पुनस्तस्यादित्यस्य 

माहात्म्यं जानन् तस्मा श्र्पृहयम् । तमेवादि्यं स्तुतिभिः परिचरणात्मकेः 

कर्मभिश्च प्राप्तुमेच्छम् ॥२॥ 
१२९7. :--1 {2०८ 100{९व् 2६ {1170 एध दपर, 

6.5 {€ 077६ 1105ल€[{ 17 पउपष् 0६ ६०८27485 प्ट 211611४5, 

ए21{176 € पप 0 €. 

¶ 1511६ ६० 5९€ [170 36217. 

य कुमार नवं र्थम् अचं मनसा्णोः । 

एकेषं विश्वतः प्राञ्चम् अपंश्यन्नधिं तिष्ठाक्ि ॥३॥ 

यम् । कुमार् । नव॑म् । रथ॑म् । अचक्रम् । मन॑सा । अकृणोः । 
एकः ऽषम् । विश्वतः । प्राञ्च॑म् । अपश्यन् । अधि । तिष्ठसि ॥३॥ 

सायखः--नचिकेतःसंज्ञं कुमारं यमोऽनयोत्तरया च प्रलोभयति । 
हे कुमार नवम् अभिनवमितः पूवेमदष्टम् । ऋअभिनवत्वमेव व्यनक्ति | अचक् 

चक्ररह्ितं तम् एकेषम् एकेषा यस्य तादृशं तथापि विश्वतः सवेतः प्राञ्चं 

प्रकर्षेणाञ्चन्वं गच्छन्तं यं रथं मनखाङ्णोः मत्समीपं प्रतिगमनाय अध्य- 

वसायात्मछमीदशं यं रथमकरोः कृत्वां च श्चपश्यन् कन्तेव्याकनत्तेव्यविभागम- 

जानन् श्रधि तिष्ठसि रथमारोहसि । यद्वा । स्तोतारं कमाराख्यमृषिमादित्यः 
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रीक्िशालियो मे सर्वाधिक शक्तिशाली हो । विपत्ति के परले किनारे पर 
सुरेक्षासेहमेलेजाम्मो \ उपद्रव के सभी भ्ाक्रमणोंको दुर करो। 

४. हे रुदर, वृषभ, हम श्रपनी प्रार्थना, अपनी दष्प्रशसा, तथा 
भ्रपनी सदेस्तुति से तुमह कद्ध न कररे। हमारे वीतो को श्रपनी 
श्रीषधियो से शक्ति प्रदान करो । भने तम्हे चिकित्सकों मे श्रेष्ट चिकित्सक 
सुना दै 1 ॥ 

५. जिस सद्र का स्तुतयो तथा भ्राहृतियौ से श्राह्ान रिया जता 
है, म प्रशस्ति मानों से उसे शान्त करूंगा । करुणाशौल, सुख से प्राह्लान 
योग्य, लाल-भूरे वणं वाला, भृन्दर होढठों वाला वह (ख्र) हम भ्रपनी उस 
दरष्या का पात्र न बनाए] 

६. मरुतो के साथ श्राने वलि वृषभ ने भ्रपनी भ्रति श्रोजस्वी शक्ति 
सै युक्तं याचकं को भ्रानन्दित कियाहै। मानों रमैने विना किसी क्षति क 
उष्णतामे छाया प्राप्तकी हो। र्म सद्र कौ सद्भावना को जीतना 
चाहता हूं । 

७. हे रद्र, कर्हाहै तुम्हारा वह दयालुहाथ,जो नीरोग करताहै 
तथा पीतल है । देवतार््रो से श्राने वालो क्षतिको दूर करते ब्रतेहे वृषभ, 
तुम भ्रव भेरे प्रति दयालु दहो जाग्र । 

८. रक्तिमि भूरे तथाच्वेत वृषभ के लिए र्भ शक्तिशाली फी 
एक प्रशस्ति ही कहता हं ) मै नमस्फारपुवंक उस दीप्तिमान् कौ प्रशंसा 

कंरूगा | हुम रद्र के भीषण नाम का श्राह्ान करते हैँ । 
९. श्रपने सुदृढ ग्गो से युक्त, भ्रनैक रूपो वाले, शक्तिमान, 

रक्तिम भूरे व्णंवाले (रुद्र) ते स्वयं को उज्ज्वल स्वणलिकारों से प्रलंकत 
कियाहै। दष विश्वके महान् चसक से, रद्र से उसका दिव्य लोक 
पुथक् न हो । 

१०. योग्य (ही) तुमबाण तथा धनुष धारण करते हौ । योग्य 
तुम्हारा प्रशंसनीय बहुरंगा हार है । योग्य तुम इस समस्त दाक्ति का प्रयोग 
करतेहो।हि रद्र, तुमसे प्रधिक शक्तिमान् प्रौर कोई नहीं है) 

१९१. उस तरुण, लक्तिशाली प्रख्यात की प्रशंसा करोजोरय कै 

गते मे ् मासीनहै श्रौर एक भयानक पञ्च कौ भांति संहारकरतादहै। हशर. 
प्रसित होने पर गायक के प्रति दयालु बनो। तुम्हारे भ्रस्त्रे हमारे 
भ्रतिरिक्त श्रन्यसलोगो को नीचे भिरायें 
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कः वुमारमजनयद् रथं को निर्वतेयत् । 

कः स्वित्तद्य नँ ब्रूयाद् अनुदेयी यथाभ॑वत् ॥५॥ 

कः । कुमारम् । अजनयत् । र्थम् । कः । निः । अवतेयव् । 

कः । स्वित् । तत् । अव । नः । ब्रूयात् । अनुड्देयीं । यथा । अभवत् ॥५ 

सायणः--कः पुरुषः इमः कुमारमजनयत् । श्रधिक्तेपे किंशब्दः । देशं 

बालं यमसमीपं प्रहिण्वन् कथं पिता समीचीनः स्यान् । तत्तावदास्ताम् | क 

वा पुरुषोऽस्य बालस्य यमसमीपं प्रतिगमनाय तं रथ निरवतैयत् निवर्तितवान् । 
सोऽपि मखे इत्यथः । यथा येन प्रकारेणायं कुमारः श्रदेयी श्रनुद्ातन्य 
छ्भवत् भवति तत् तदनुगुणं वचनमुपायकथनम् श्र श्रस्मिन् काले न 
अस्माकंकः स्वित् को नाम ब्रयात् अभिदध्यान्। प्रधमं यमसमीपं गत्वा 
पश्चात् ततो नि्गमनोपायं ब्रवन्नपिन प्राज्ञ इस्यथेः। अथवा } कुमाराख्य 
ऋषिरात्मनः साकीरम्यमवगच्छन् स्वत्यतिरिक्तस्यान्यस्यासंभवं किंशब्देना- 
त्तेपवाचिना दशयति । कुमारं मां कः पिताजनयन् । न कोऽपि । श्रजो 
नित्यः शाश्वतः (क० उ० 2-18) इति श्रत्युक्तरूपोऽदं भवामि । कश्च 
शरीराःमकं रथं निरवतेयत् निवे वयति । मदू्यतिरिक्तस्य निवेतेयितुरभावात् 
तथा निवैर्येस्यान्यस्यासंमवाश्च । अद्य श्रस्मिन् कालै सावोत्म्यालुभवदशायां 
तंतं प्रकारं कः स्वित् को नाम नोऽस्माकं ब्रयात् येन प्रकारेण अनुदेयी 
नुदातव्या ` मदव्यतिरिक्तान्यपदाथंसत्ता भवत् भवति । स प्रक्रारोऽपि 
दुवैचन इत्यथैः ।५॥ 

९२९. :- ५10 025 ए€20६््€ा) ६2€ ८0114 ? 

५५100 025 71242 ६1£ 2110६ 2 

प 10 ८810 ६्€ा। पऽ प्ण 

५ 112६ 25 115 ©270 112 ? 



पइ गभोष्यसप्रहः १७ 

निवास करती है, स्त्रियो से घिरी हं रहतो है, जो तीग्र गति कै श्रव 
प्रर गमन फरती है। 

श्रलुवाद् 

१, लाभे के दृच्छक गने (उसे) यह् भ।वपूणं वाणी भेजी ह; बाद 
छा पत्र मेरे गान सृषं स्वीकारकरे 1 क्या बहु जलौका पुत्र वेगवान् 
प्रेरणा बाला, संयोगवश (उन्हे) उपयुक्त सरूपेण श्रलं कृत करेगा ? क्योकि 
बही (उत्का) उपभोग करेगा । 

२. हम वस्तुतः श्रपने हृदय से उसके लिए सुरित मन्त का 

उच्चारण करेगे । वहु शायद इसकी श्रोर ध्यान दे । जलो के पुत्र, स्वामी 

ते दिव्यक्षत्र की भहिमा से समस्त प्राणियो कौ सृष्टिकीदै। 

३. जब कख (नद) साथ-साथ बहते है श्नौर भ्रव्य (सागर) की 
रोर बहते ये नदियां सारे पात्र कौ भरती है; जलो के उस पवित्र, 

देदीप्यमान पुत्र को, शुद्ध जल चारोंश्रोर से षेरे रहते 1 

४, उस युवक को स्मितिहीन जल, युबतिमां उज्ज्वल करती ह 
घेर लेती है ) निर्धूम ज्वालायान धी का परिधान लिए, जलो मे ईधन रहित 

वह् (देवता) संपत्तियुक्त हो हम पर प्रकाशित होता है । 

५, उस श्रचल देवता को, तीन दिव्य नारियं भन्न देते कौ दच्छा 

करती है । पहं जलों मे वक्षःस्थल तक फला सा प्रतीत्त होता ह । सवे प्रथम 

प्रसव करते वाली का वह् स्तनपान करता है 1 

६, इस प्रश्व का जन्म यहाँ तथा स्वगं मेंदहै। तुम पोषको को देष 

तथा कषत से बचाश्रो । श्रविस्मरणीय उसे, द्रखत्ती कच्वी ईटो के दुर्गा मे, 

दात्रुता श्रौर श्रनृत प्राप्त नहीं होगे । 

७, जिसके भ्रपने गृहु मे एक दुधारू गाय है, वह् (देवता) श्रपनी 

स्वघा का पोषणं करता है तथा श्रेष्ठ श्रन्न खाताहै । वह् जलो का पुत्र 

नलो मे ही क्ति एकत्र करता हरा श्राराधक को वभव प्रदात्त करने के 

लिए चमकता है । 

य, वह मो जलं भे, उज्ज्वल दिव्यतावान, पवित्र, शाश्वत, विस्तृत 

रूप मे दीप्तिमान् होता है; हतर्राणी तथा पौधे (उसकी) क्षाखाभ्रो के 

रूप मे सन्तति हाय श्रपना प्रसार करते है । 

९, उध्वं तथा वित् के परिधान वक्ते जलो का पत्र लेदी 
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तायरुः-- इदं यमस्य नियन्तुरादित्यस्य वैवस्वतस्य वा सदनं स्थोनम् | 
छान्दसः साहितिको दीः । यत् सदनं देवमानं देवेरनिमितमिति उच्यते सवत्र 

श्मभिधीयते । यद्वा! देवानां रश्मीनां निमरसाधनमिति गीयते । शरस्य 
यमस्य प्रीणनाय इयं नाठीः वादयविशेपो वेणुः धम्यते वाद्यते । यद्वा ¦ नाव्टीति 
वाङ्नाम । इयं स्तुतिरूपा वागस्य प्रीणनाय धम्यते उच्चायेते । एवं सति श्रयं 
यमः मीर्भिः स्तुतिभिः परिष्कृतः अलंकृतोऽमून् । संपयुपेभ्यः०' इति सुडागमः । 
'परिनिविभ्यः०' इति षत्वम् । 'गतिरनन्तरः' इति गतेः प्रकृतिम्बरत्वम् ।\५ 
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२. वह् देवता ऊरष्वंस्थ है, ताकि सब उसकी भ्राज्ञा का पालन 
कर । वह् वड हाथों वाला (देवता) श्रपन। दो भुजाणएं दूर त्तकं फंलाता है । 
जल भी उसके म्रादेल्ाधीन है \ पवन भी उसके मागं मे सक जाता है । 

३. वह जो ग्रपने तीव्रगाभी {अरश्वों) सहित गया है-श्रव वह् 
उन्हे रथ से सखोलेगा । (सविता) ने पथिक को लक्ष्यहीन माम पर चलने 
ये रोका है । उसने सपेहन्ता कौ लोलुपता को नियन्त्रित किया है 1 रात्रि 
का भ्रागमने सविता के भ्रादेल्लानुसार् हुग्रा है । 

४. जुलाहिनि ने जो कुच (ताना पेटा) फेलाया था, उसे भब पुनः 
समेट लियारहै। कामके बीचमें शिल्पी ने श्रपने काम को स्थगित कर 
दिया है । (सविता) ने स्वयं को समेटने के पश्चात् पुनः ऊँचा उठाया है । 
सवित्ता ने ऋतुश्रों को पृथक् केर उन्ह सहारा दिया है भ्रात्मा उचत है, 
सविता देवता भ्रा गया है । 

५. जिनके पास छत है, वे अपना निवास स्थान तथा श्रपने जीवन 
कफी पू्णेता प्राप्त करते ह । उठती हई ्रम्नि को प्रभा स्वयं को फँलाती है । 
सविता द्वारा उसमे उत्पादित इच्छानुसार जननी श्रपने पूत्र को श्रेष्ठ भाग 
देती है। 

६. वे जो (किसी) जीविकोपाजन हेतु बाहर गए थे, लौरते ह| 
पथिको की इच्छा उनको गृह की मोरले जोतती है । प्रत्येके ने श्रपना कायं 
भ्रूण छोड कर दिव्य सविता के श्रादेशो का पालन किया है । 

७. जलो का भ्नौर जल में निवास करने वालोंका भाग तुम्हारे 
हारा स्थिर किया गया है । यहं स्थिर पृथ्वी भी (तुम्हारे कारण) दृढुदहै, 
जिसके ऊपर श्राद्धेटक बिखर जाते है । वृक्ष पक्षियों के लिए । है सविता 
देवता, कोई भी तुम्हारे एन नियमो का उल्लंघन नहीं करता । 

८. जो वरुण (देवता) श्रीख पकता, बिना विश्राम चलता रहता 
ह वह् भ्राकांक्षित स्वीय जल के भरावा को प्राप्त करता है । भरव्येक पक्षी, 
(निज नीड) को लौटता है । (समस्त) पशु श्रषने गोष्ठ को (लोदते ह) । 
सपिता ने ईन जातियों को यथास्थान निहित किया है। 

९. वह् जिखके श्रादेशो का उल्लंघन न इन्द्र न वरुण, ्रथवा 
मिध,न भ्र्य॑माभौर्नदही प्रसुरों इरा होतादहै; मे उस्र सवित देवता 
फा स्वस्स्यथं नमस्कारपूर्वंक श्राह्लान करता हूं । 

१०. भाग्य, कवित्व शक्ति तथा प्रेरणा की नाजौ जगा कर पत्नी. 
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पति हमारी सहायता करे । जब देवता श्राते हं तथा प्रचुर 

की प्राप्ति हेती है तब हम सविता देवता कं प्रिय बने । 

११. प्राकाशसे,जलसे, धरती से, तुम्हारे दारा प्रदाने 

गया वाल्छित श्रनुग्रह हमे प्राप्तं हो, "जा (ग्रनूग्रहु) स्तोताग्रौं के 

तुम्हारे मित्रके लिए, श्रौर हि सविता देवता, उप्त स्तुतिकतवाक 
लिसकी स्तुति दूरगामिनी है, सोभाग्यदाता है । 

म्यक भुमी का 

१ ३, २--२२, नदीसु 

दस केविता मं एक वार्तालाप है, जिसमे एक वक्ता है कूदि 
विद्वामित्र तथा दूसरी श्रोर विपाश (श्राधुनिक व्यास नदी) तथा 
(श्रा० सतलुज नदी) नदियां ह! राजा सुदास क पुरोहित इन 
नदियों के संगम पर.श्राया है श्रौर उनपे प्राथना करता है किं वह् 
जघप्रवाहु को नौचा करले, ताकि भरत-सेना बिना किसी क्षति के 
पार कर जावे नदियां कुं संकोच करती है, उन्हे स्मरण है 
कि देवताभों ने उम्हं सतत प्रवाहुशोला सृष्ट किया है। चऋरषि 
निपुणतापूवेक उन यहं कहते हुए मना लेता कि वहु भी नदिय 
तरह उन राक्तिदाली देवताश्रो का सम्मान करताहै। भ्रन्छमें न 
विद्वामित्र की प्राथनाको स्वीकार करनोचीहो जाती दै। 

सबसे पहली दो ऋचां एक उच्चारक के लिए है, जिनसे प्र 
क्रा पता चलता है। प्रत्तमेभीदो ऋचाएं उच्चारक के लिए हैं| 
से पहली (१२) परिवतित स्थिति का वणेन करती हँ । भ्रन्तिम ऋः 
सूक्त की मुरुय विषयवस्तु का उपयौग व्यक्तिगत प्रा्थेना के रूपमे | 
गया है, ताकि बेलगाडी वाला चिना क्षति के नदी पार कर सके। 

भूनुताद् 
मन्पोदारक 

१. परवती के व॑क्षःस्थलमे से निकल कर, दौड के मैदान की 
भागते वाली दो मोचित घोड्यों की भति हृष्ट विपा तथा दु 
प्रपते जल समेत वेगसेभ्रगे बढ़ रही, जसे दो मताएं हो, (बश्चडों 
चाटने षाली स्वच्छवर्णा दो गौ हं । 

२. इन्र द्वारा प्रेरित, दोड़ के ददार की प्रार्थी, तुम दोनों सार्रा 
की भति सगर की घोर दौड्ती हो । है सुन्दसियो, सहरोंदेपः 
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होकर, जब तुम एक दूसरी मे मिल जाती हो, तवे तुम दोनोंमे से एक 
दूसरीमेसमाजातीहै) 

विश्वामित्र 
३. म नदियों मे सबघे प्रधि मातृत्वगुणयुक्त नदी के पासं भ्रा 

पहुंचा हूं । हम विशाल तथा चार्क्नीला तिपा परभश्रागये है! श्रपने 
सामे पाट मे बहती हुई यह् नदिर्यां एक दूसरे को रसे चाटती ह जसे 
दो गौं (प्रपते) वद्ंड़ों को । 

नदियां 
४. देवताग्रो हारा निमित सामे पारमे बहती हुई हम भले 

परिपूर्णं है। हमारी गति का भ्रति तीव्र प्रवाह रोका नहीं जा सक्ता । 
प्रतः नदियों को उच्च स्वरम पूकारनेमे कविका क्या प्रभीष्टदहै"? 

विश्वामित्र 
५. हे ऋत निरीक्षिकाभ्रो, तुमतोम की भाति (मधुर) मेरीषाणीं 

सुनने को अपने मागमे एकक्षणके लिये रुक जोश्रो । एक महान् विचार 
बडीनदीको प्राप्त दुभ्राहै। य कुरिक का पूत्रहूं जो सहायता केलिए 
पुकार रहा हे । 

दिया 
६, वघ के प्रयोक्ता इच्ने हमारे लिये पराटको खोदा है, नदियों 

को घेरने वालि वृत्र को उसने पीछे धकेल दिया था । सुन्दर हाथों वाले 
सविता देवता ने हमारा नेतृत्व कियाहै। हम उसीकीप्रेरणाके कारण 
तेजी से दूर तक जाती है। 

विदवामिष्र 
७, हू, यह् वीर कायं सदा वणेन फ योग्य है-दन््र का यह् कृत्य-- 

जवं उसने रहि" को दुकड-टुकडे फिया, जम उसने श्रपने व्र से 

धाघाभ्रों का विनारा किया, ग्रौर.जद निष्क्रमण मागं चाहने वाले जल तेजी 

षैभ्रागेकोबदे। 

नदियों 
८, है गायक) न शब्दों को मत शूलना, तकिं श्रागामी पीष्ठियां 

धसे तुमसे सुन सके। हे कवि, प्रपनी प्रशस्तियौं मे हमारा गुणगान करना | 
मनुष्य में हमे नीघा त दिखाता । तुम्हे नमस्कार । 
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विदवामिन्र 

९. हे बहनो, तुम मुभ कवि की प्रार्थना पर ध्यानदो। वह् दर 
से युद्ध कं रथ तथा बैलगाड़ी केसाथम्रायारहै। हे नदियो, नीची हो 
जाश्नो, ताकि तुम्हँं पार करना सहज हो । श्रपने प्रवाह सहित धुरी से 
नीची बहो । 

नदियां 
१०, हे गायक, हमने प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारी बात सूनीदहै। तुम 

युद्ध के रथ तथा बैलगाडो सहित दूरसेभ्रयेहो। मै इसलिये स्वयंको 
तोचा करने लगी हँ, जैसे दुग्ध से परिपूर्णं कोई स्त्री (ग्रपते शिशु कं लिए 
करती दहै ) म्नौर ग्रपना शरीर इस प्रकार प्रकटकरने लगी हूं जसे कोई 
बाला श्रपने प्रेमी के चिए | 

विश्वामित्र 
११. यह् लूट कै लिए जातो हई, इन्द्रेरित तथा इन्द्रचालित सेना, 

(भर्थात् ) भरतगण जब वास्तवमे तुम्हे पार कर जाएं, तब तुम्हारा 
प्रवाह पुनः तीत्र हो जाएगा । हे पूजनोय, म तुम्हारे इस ब्रनुग्रह् का 
भ्रभिलाषो हू । 

मन्वोचारक 
१२. लूट के लिये जाते हुए भरतो ने जब तुम्हं (नदियों को) 

पार कर लिया । कवि को नदियों के ्ननुग्रहुका एक भाग प्राप्त हृन्रा। 
हे उदार तथा सहायता मे घनो (नदयो) स्वयं को, भ्रपने वक्षःस्थल को 

परपुणं करो, तोत्रगति चे चलो) 
१३. ्रपकाजलघुरीकेकोलकोनचरए) हे नदियोः रस्सियों 

क्र दो । निर्दोष प्रौर द्वेष-रहित दोनों बैलों को कोई हानि नं 
पहुचे । 

रिरि 

१२; ३-५६. निश्च 
मित्र का वरुण से इतना घनिष्ठ सम्बन्धहै कि ऋर्वेद मे उसका वरुण 

के बिना स्वतन् रूप से केवल एक्र बार ही श्राह्वान किया गया है । उसका 
स्वरूप व्यक्तिगत दृष्टिसे कुच विलक्षण नहींदहै। वरूण के साथ दही उसको 
सत्ता हे । भ्रथववेदमे मित्र को सूर्योदय से सम्बन्धित करके विरोध के 
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रूपमे वरण को सत्या के साथ जोडा गयादहै) ब्राहमण ग्रन्थों मे मित्र 
दिन श्रौर वेण रात्रि से सम्बन्धित कहे गये है। 

मित्र का भवन सहस्र स्तम्भौ पर प्राधारितं प्रासाद है जिसमे वह् 
वरुण के साथ रहता है । वरुण की भांति वह भी सूरये-नेत्र है । मित्र पृथ्वी 
भोर श्राकाश दोनों पर वस्तुं देख प्रकता है। वह् दूरदर्ी है श्रौर निनिमेष 
हो प्राणिमात्र कौ देखभाल करता है तथा मनुष्यों को श्रपते स्वरसे श्रादेश 
देता है । उसे यातयन्नः कहा गया है । वह् मनुष्यों को एकत्रित करता है 
भ्रौर इसी कारण वह् महान् प्रादित्य षै) वह सथं के पथ का नियन्ब्रण 
करता है। ऋर्वेद १,३५ मेंसविता कौ मिश्र के साथ एककारता 
पर्तिपादितकी गयीदहै श्रौर १,१५०४ मे भित्र के नियमों के प्रनूसार 
विष्णु के तीन पदों के विचक्रमण का उत्लेख है । भित्र का जन्म श्रग्तिकि 
होतार जोप्रभातसे पहलेहीश्राजातारहै श्र्थात् जो उषा से पूरव॑ही 
प्रज्वलित होता है । | 

वरुण की ही भाति वहु सुपाणि' सुन्दर श्रथवा चतुर हाथो वाला 
है श्रौर चारित्िक नियमों का रक्षफं है। वह् श्रसत्यके लिए एक ङी 
दीवारकंरूपमेंहैं। वह् स्यायप्रियहैश्रीर श्रपने उन जालं से भहता 
प्रसार करता है जिन्हुं कोई भी मानव नहीं लांघ सकत] | वरुण श्रौर 
प्रस्य भ्रादित्यों के साथ यह् सारौ श्रसत्यताश्रोंका प्रतिशोध लेत्ताहै। यह् 
पापोंकाना्फदहै। जो दसफी उपेक्षा करता है उसेक्षयहो जता है। 
उसकं नियमं इतने दृढ हैँ कि भ्रमर भी उनका उल्लंघन पहीं कर सकंते 
किन्तु वह् श्रपने भक्तों को पापों के कठोर जालो से मूक्त रखता है। वरूण 
ध्रौर मित्र श्रत्पबद्धि को वुद्धि प्रदान करते हँ (हसं चिर्चितयन्ति दैः 
७,६०,६-७) । शक्ति, सेनिक बल श्रथवा सवप्रभुत्वसम्पक्तता एक श्रथवा 
दोनो देवताश्रो से सम्बन्धित किए जाते हैँ । उपे (हद्र' (भयंकरः) ग्रौर श्रसुरं' 
( दिन्य) कहा गया है । उसके पास माया" है जिससे वह् वरुण के साथ 
प्राकाशं भ्रौर पृथिवी पर शासनकरताह, उषाश्रों को भेजता ह्, सूये के 
लिए श्राकाश मे मागं प्रशस्तकरतादहैश्रौर उसे बादलोंसे प्रावृत् केयं 
लेता है तथा जल काँ पुथिवी पर बरसाता टै । वरुण श्रौर मित्र कं नियमा- 
धीन विस्तृत गगन-पण्डल प्रकाक्ञमाने होता है (ययोधाँम धमैणा रोचते शृतं 
१०,९५.,५) ¦ वरुण श्रौर मित्र देवताभ्रों का एक एसा युगल है जिसका कायं 
श्रोर गण लगभग समनदही ह । श्रहुर' श्रौर मिथु" श्रवेस्ता की भाषामें 
दसी युगल के प्रतिनिधि दहै । सौर सम्बन्ध सेमिनत्र प्रवेस्ता के मिथु" के 
साथ समानता रखतादहैजो एक सौर देवता है भोर प्रकाश रा है। 
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भित्र देवता कौ व्युत्पत्ति कुं सन्दिग्ध है किन्तु ठेसा प्रतीत होता ङ्क 
इसकी व्युत्पत्ति भित्र शब्द से है जिसका भ्रथं है मित्रया सखा श्रौर यह् 
नाम इस सौर देव को उदार देवताकेरूपमे दिया गयाहै। 

भ्रनुवाद् 

१. मित्र, बोल कर, लोगों को गतिशील करदेतादै। मित्र, पृथ्वी 
तथा द्युलोक को श्रवलम्बन देता है; मित्र श्रपलक नेतोसे व्यक्तियों का 
निरीक्षण करताहै। मित्रको घृतयुक्तं आराहुति अरपितत करो, 

२. हे मित्र, हे रादित्य, नियमों के अ्रनुसार, तुम्हे ब्राहुत्तियाँ भ्रण 
करता हुश्रा--जौ तुम्हुं नमस्कार करता है, वहु ` ्रग्रगण्य होवे । तुम्हारे 
हारा रक्षित (मनुष्य) का संहार नहीं होता, नही वहु पराजित होता है। 
न दूर से, न निकट से कष्ट इसके पास नहीं राता । 

३. रोग से मुक्त, पवित्र प्रत्न से आनन्दित, विस्तृत पृथ्वी पर दुद्, 
ग्रादित्य के नियम का पालनं करते हुए, हम मित्र के सद्भाव मेँ रहै । 
॥ ४. प्ररंसा योग्य, ्रतिकल्याणकारी, धर्मं-लासनसाली यह् राजौ 
मित्र विधाता के रूप मे उत्पन्न हु्राहै। हम उस पवित्र (देवता) कौ 
सद्भावना मे, उसके शुभ अनुग्रहो मे रहे । 

५. नमस्कार सहित पास जाने योग्य, लोगोंको प्रेरित करनेवाला 
महान् श्रादित्य गायक के लिए श्रत्यधिकं कल्याणकर है । उस प्रत्यन्त 
प्रशंसनीय के प्रति, मित के प्रति, श्रनि मे यह् स्वीकरणोय हवि दो। 

६. षको को सहारा देने वाले उस मित्र देवता का श्रनुग्रहु 
लीभदायक दै । (उसको) सम्पत्ति ग्रति उज्ज्वल ख्यातिदाती है । 

७. जो प्रख्यात मित्र ग्रपनौ महत्ता के कारण युलोकं से श्रेष्ठ है 
श्रौर श्रपने गौरवों के कारण पृथ्वीसे श्रेष्ठ है। 

८. शक्तिमान सहायक मित्र को पांच व्यक्ति. आत्मसमर्पण करते 
ह । वहु सब देवताग्रो को सहारा देता है। 

९. सित्र ने देवताश्रों तथा मनुष्यों में, यन्न की घास बिखाने वाले 
मनुष्य के लिए, वचित नियमानुसार ्नन्न कौ व्यवस्था कौ है । 

(षि । 
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१४, २-५.०, पृहस्पति 

। ऋग्वेद के ग्यारह सूक्तो मे भ्रकेले ब्रहस्पति की स्तुति) श्रन्थ र्दी 
सूक्त मे दसका स्मरण इन्दर फे साय किया गया है। माननीय रूपमे हसे 
तेज सीगों वाला, नीली पीठ वाला, स्वणम तथा लाल भ्राभा वाला कहा 
गया है । वह धनुष श्रौर बाण सहित सुसञ्जित रहता है ्रौर सोने फे बसूले 
मथवा लोहे कौ कुष्हाडी का प्रयोग करतो है] रक्तवणे श्रव दसंका रथ 
खींचते हैँ । वह पिशाचो का हन्ता है, गोशालाग्नों का उद्धाटनकर्ता तथां 
प्रकाश का विजेता है। 

द्र तथा ऊषा को भाति इस देवता की प्रकृति समानरूपा नहीं 
है । दसमे सैनिक तथा पुरोहित-सम्बन्धी तत्त्वों का समावेश तै । सैनिक 
तत्त्वो के कारण, श्रतिवेग से संहार, युद्ध, युद्ध मे विजय--उसके कार्यैः 
जो मख्यतया इन्द्र फे काये है| बहु ब्मणस्पति है प्रौर इन्द्रकी तरहुथभ्रिनू 
तथ मघवन् भी हे | वहु गायको के गण (ऋग) के साय रहता है, लिसलिए 
उसे गणपति की उपाधि दी जातीहै। वह 'वल' को एक गरजके साथ 
टुकड़े टुकड़े कर देता है श्रौर चिल्लाकर सब गौश्रों को बाहर निकाल देता 
है । पर्वत उसकी सुन्दरता तथ! महिमा को बढ़ता है| 

विचारकियाजतादहै कि पूवविस्थामे वह् याक्ञिकथा श्रौर बाद 
मे इये श्रन्य उपाधियों से विभूषित किया गया। यह् देवता उपनिषदों कै 
र्षन् तथा त्रिमूर्ति के बह्मा का पूर्वेवर्ती रूप हो सक्ता है । वह् देवताश्रो का 
पुरोहित है, जिन्हे बह यज्ञ हारा जागृत करता! मानवको यज्ञ प्रदान 
करने से वहु देवताभश्रों तथा मनुष्यों का मध्यस्थ है 1 वहू ऋतप्रजात तथा 
ऋतस्य धरता है । उसके सामान्य विशेपण श्रसूयं, कवि, प्रचेतस्, विचषण श्रादिं 
है । सातवें मण्डल के १७बैँ सूक्त के श्रनुसार स्वा उसका पिताहै। २२५ 
मे कहा गया है कि वहु एक लोहार कौ भाति सब देवताग्रों को गढृता है । 

मनुष्यो के लिए बृहस्पति परोपकारी तथा श्रनुकूल है श्रतः इसको 
गोपाः, सुषोपाः कहा गया है । वह जनमात्र की रक्ना सुनीति हारा करता 
है 1 पथिष्त् की भांति सबको भलाई करता है म्रीर सुध्, दहो हन्ता) ऋणवित्, 
प्रादि है, वह् दीर्घायु तथा विशेष सौभाग्य प्रदान करताहै। उसी 
ग्रभ्य्थना की जाती कि वह विश्वासधातो नर का नाश्च करे । यह् 

देवता सम्यक् -श्रचैना करने परही प्रसन्न होता है; प्र सुशंसा मतिभिस्ता- 
हिषीमष्ि २,२३।,१० | 
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यद्यपि कई बार उसे श्रम्नि से अभिन्न मानागयाहै, फिर भी 
उसे उससे भिन्न कहा गया है । इसी से मेक्डालन का विचारदहैकि श्रारम्भ 
मे वह् प्रम्निकाएकरूपथा। 

अनुवाद 

१. तीन आसनो पर श्रासीन बृहस्पति ने गजेन करने हुए तथा 
शक्ति पु्वेक पृथ्वीकेद्धोरों को पृथक्-पृथक् अ्रवलम्ब दिया है। पुरातन 
ऋषियों तथा बुद्धिमानों ने विचार करके उस सुन्दर वाणी वाले देवता) 
को अ्रपनाम्रग्रणी बनाया । 

२. है ब्रहस्पति, जिन्होने गंजती चाल से, मद मे, हमारे लिए 
सुद्श्य बहुरगे. विस्तृत तथा क्षतहीन अरक्षत पडुसमूह् पर श्राक्रमण कियारहै। 
है ब्रहस्पति, इसके निवासस्थान कौ रक्षा करो 

३. है बृहस्पति, सबसे दूरवर्ती स्थान वाले, ऋतप्रेमियो ने भ्रासन 
ग्रहण कर लियेहं। तुम्हारे लिएजो गतं खोदे गयेरहै, वे पत्थर से दबने 
पर प्रचुर मात्रा मे, प्रत्येक दिज्ामे मधु टपकातेहैं। 

४. बृहस्पति काजब पहले परम व्योम के महान श्रालोक से 
जन्म हो रहा था--तव सप्तमुख, उच्चस्थल-जात, सप्तररिमयुक्त (उसने) 
ग्रपने शब्द से म्रन्धकांर को हटा दिया । 

४५. सुन्दर स्तृतियां करने वाले अ्रानन्दितगण के साथ, गरजते 
हए उसने रोकने वाली गुफा को खोल दिया1 गरजता हु्रा ब्रहस्पति 
प्राहुतियो को मधुर करने वालो गायो को खदेड कर दूर ले गगा। 

६. ग्रतः विश्वदेव-पिता वृषभ को हम यज्ञो, नमस्कार तथा 
भ्राहुतियों के साथ पूजा ्रपेण करे । हे बृहस्पति, योग्य सन्तति तथा वीरो 
वाले वैभव के हुम स्वामी हों। 

८. वेह राजा भ्रपनी प्रणा तथा वीरता से समस्त विरोधी 
शक्तियों पर विजय प्राप्त करता है, जो ब्रहस्पति का सम्यक् पोषण करता 
है, तथा (ब्राहुति का) प्रथम भाग प्राप्त करने वाले के रूप में (उसकी) 
प्रशसा करता है। 

+ ८. वह् राजा सुन्यवस्थित रूपमे भ्रपने गृह मे रहता है । उसको 
१।वच्र ्रत्त सदा प्राचुयं प्रदान करता है। उसके प्रजाजन उसके सम्मुख 
स्वेच्छया भुक्ते हँ । जिस राजा के लिए ब्रह्मा सरकप्राक (्रहुतिभाक्) 
होता है। 
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९. म बिना किसी प्रतिरोध के श्रपने विरोधियों तथा श्रपने 
लोगो, दोनोकेवंभवको जीतलेताहै। देवता उस राजा की सहायता 
करते है, जो सहायता-प्रार्थी ब्रह्मा को समृ देता है। 

१०. हे इन्र तथा बृहस्पति, इस यज्ञ में श्रानन्द भनात्ते हृए 
सोमपान करो। हैश्रषार वैभवशाली, पुष्टिकारक बृन्दे तुम दोनों कै 
प्रत्रमे प्रविष्टहों; हभ वीर पुष से युक्त वैभव प्रदान करो। 

११. हे ब्रहस्पति तथा इन्द्र, हमारी वृद्धि करो । तुम्हारी वट 
सुमति हमारे साथ रहे । (हमारी) प्राथेना स्वीकार करो 1 पुरस्कारौको 
को जाग्रत करो) विरोधियों तथा सत्रुम्रों के विरोध को बलहीन करदौ। 

 ाानयनकनकनन 

१६, ४-२१, उषा 

श्रनुवाद् 

१. यह् परिचित, पूवं में बहुधा प्रकट होने वाला श्रालोक) श्रपनी 
उज्ज्वलता के साथ प्रन्धकार से पृथक् हो श्राया है) रब दूर तुक 
चमकती हूरई श्राकास की पुत्र्या, उषाएं, मानव के लिए एक मागं 
बनाएं । 

२, उज्ज्वल उषां पूवं में यज्ञाथं गड हुए स्तम्भो की भति खड़ी 
है। देदीप्यमान, उज्ज्वल तथा पवित्र करने वाली उषाश्नो ने श्रन्धकारं 
रूपी गोष्ठ के दोनों हासे को खोल दियाहै। 

३. चमकत हई, उदार उषाएं श्राज दाता को घन देन कै लि 
प्रित फर । एषण प्रकाशहीनता मे सोये रहँ; भ्रस्धकार मे भ्न्ुध्यमान । 

४, हे दिष्य उषाश्नो, तुम्हार भ्राजक यह् मागे नवीनदवषा 
प्राचीने । क्या यहं वही मागे है, जिस पर से; है -वैभ्रवेाली उषाश्रो, 
पुम नवग्व; श्रिम् तथा. सप्तमुखीं दशग्वं पर वैव सहित प्रकाश- 
मानदर्दहो। 

५. हे देवियो, हे उषाश्रो, तुमे नियत मयं पयं सुते श्रश्वो परहित, 
एकं दिनि मे समब भुवनो का चक्कर लगाती ही । निद्रित को तथा 
द्विपाद भौर चतुष्पाद जीव को गत्यर्थं जगती हई ! 

६. उनमें से वह् पुरातन कौन' दै भ्रौर कहौ है; जिस पर् उन 

(देभोंते क्रुधो का कायं भार) डाला था। जव शुभं उषां प्रषने 



४२८ ऋग्भाष्यसंग्रहः 

उज्ज्वल मार्गं पर चलती है, तब एक जसी तथा जराहीन उनमें से एकं 
को दूसरी से पृथक नहीं किया जा सक्ता । 

७. वास्तवमें वे उषां पहले शुभ, सहायता मे उदार तथा 
नियमित रूप से सत्यरही ह । जिन (उषाग्रों कं उदयकाल) में परिश्रमी 
यज्ञकर्ता ने सूक्तोसे प्रशंसा करते, गान करते हए तत्काल ही वैभव प्राप्त 
क्रियादि) 

८. एक ही स्थानसेस्वयंको समान रूपेण विस्तीणं करती हुई 
वे (उष्णं) समान रूपमे पूवे तके म्रातीहै। ऋतके म्रासन से जागती 
हई देविय, उषाएं, (रेषे) क्िवाशोल दहै, जसे बन्धनमूक्त गौग्रोका 
४ 

९. वे) श्रमी भी ठीक वसी ही है । श्रपरिवत्तितवर्णा उषा, 
काले दानव को छिपाती हुई, चमक्ते हुए रूपो मे भ्रालोकित, उज्ज्वल 
तथा प्रसन्नवदना हो ग्रागे बढती है । 

१०. हे स्वगं को पुत्रिय, है देवियो, चमकती हृदं (तुम) हमें 
प्रजावन्त वेभव प्रदान करो! अपने कोमल आसन से उठकर तुम्हारी 
भ्रोरश्राते हुए, हम शक्तिशाली पत्रं के स्वामौ हों । 

११. इसलिए, है स्वगं कौ पृत्रियो, यज्ञध्वज र्म, तुम दीप्तिमक्तियों 
को विनती करता हुं! हे उषाश्रो, हम मानवोंमे स्यात हों; स्वम त्था 
पृथ्वी देवौ हमे इसका दान करं । 

१७, ४-८३ पजन्य 
` वेदो मे पर्जन्य श्राका का न्मम है । अ्रथवेवेदमें भूमि को पर्जन्य 

को पत्ी-माना मया है । पजन्य मेष श्रौर वर्ष कृ श्रचिष्ठातु देवता है । 
बह समस्त विश्व का लासक है, सक प्राणी इसी. मे समत्ति है, वह 

घर श्रचर का प्राणहे । ऋग्वेद में इसका श्रधिक महत्व नही है श्रौर 
केवल तीन सूक्त मे इसे सम्बोचित किया गया है । पर्जन्य का म्र्थे- 
र्षा का मेघ" हो सक्ता है । पजन्य एक वृषम हँ जो वनस्पतयो श्रौर 
भूमि को प्रेरित करता है । वर्षा बरसाना उसका मुख्य कार्य है! वहु 
जलमय रथ में इधर उधर उडत। है ग्नौर जल को मुक्त करने के कारण 
बह दिव्य पिता है वह् गजेन प्रौर विदत् से सम्बन्धित है! विशेषकर 
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वह् वनस्पतयो को उत्पन्न करने वाला तथा उनका पालक है। वह् 
गोश, घोडयों तथा नारियों मे उरव॑रता उत्पन्न करता है । कई बार 
उसे पिताके रूपमे सम्बोधित किया गया है। एक बार उसे धौः का 
पुत्र भी कहाअयादहै। 

मेक्समूलर के ब्रनुषार परंन्य लिभुश्रानिया के एलय]प्पा०७ का 
संमरूप है । 

श्रमुवाद् 

१. इन स्तुतिग्रो दारा शक्तिशाली का प्राह्वान फरो । पर्जन्य का 
स्तवने करो । नमस्कार से उसे जीत्तनै की चेष्टा करो। त्वरथिता, 
गजेन करता हृश्रा वृषभ पौघों मे गरभेू्प बीजाधान करता है । 

२. वह् वृक्षो को उन्ूलित करता है श्रौर राक्षसो पर प्राघातं 
करताटहै। सारा विश्व उसके भीषण मस्र के कारण उससे भयभीत 
है। जब गरजता हुम्रा पजन्य दृष्क्मं करने वालों पर श्राघात करता है 
(तब) पापहीन भौ उस शक्तिशाली के श्रारे भाग जाता है। 

३. घोष को चाक मे मारते हृए सारथी कौ भांति वह् भ्रपते 
वर्षा के दूतो को श्राविष्कृत करता है । जब परजेन्य प्राकाश को व॒र्षाविल 
बनाताहै (तब), दूरसेशेरको गर्जनाएं उद्भूत होती हैँ । 

४. वात (जोर से) चलते है, विजलिर्यां गिरती है, पौषे ऊपर 
निकल श्राति हँ, स्वगे भ्राप्लावित हो उष्ता है । जब पजन्य पृथ्वी कौ 
घीज दारा सजीव करता है, (तो) प्रकृति समस्त विश्व के किए जन्म 
लेपी है । 

५. जिस फे प्रादे पर पृथिवी नीते भक जाती है; जिसे प्रादेश 
पर सुरों वाते परु धर उधर कूदते द; जिपतके भ्रादेश पर वनस्पतियां 
विष्वरू्प है, हि पर्जन्य, एेसे तुम हमे महान् परित्राण दो । 

६. हे मरतो, हमे यलोक की वर्षा प्रदान करो, भ्रपते बीजीद्व 
कौ धारां बरसा दो, नीचे को जल बरसाते हमारे देवात्मा प्ति की 
भाँति स वख के साथे इधर श्राभ्रो । 

७. हमारी भोर गरजो तथा बीज का भ्राधान करो) जलवाह 
रथ से परितः उशन भरो । सीचेकीश्रोरखुले मुहु वाली प्रपनी मषक 

को सम्यन् सूप से सीचो; उच्च स्थल श्रौरधाटियां महो नाप्। 



३३० ऋग्माष्यतग्रहः 

ठ. बडे कोड को उपर खींचो, इसे नीचे उंडेल दो, मुक्त धार 
श्रागे बह । च॒लोक श्रौर पृथिवी को घृतसे द्रवितकरदो; गौश्रोके लिए 
एक ग्रच्छा पानस्यल (प्रस्तुत) हो । 

९. हे पजन्य, जव रंभाते हुए, गरजते हुए तुम दुष्कमं केरने वालों 
पर भ्राघात करते हो, (तव) यह् सारा विद्व भ्रौर जो कुच इस पृथ्वी 
परहै, प्रसन्न हो उठ्तादे। 

१०. तुमने वर्षां बरसारई. श्रव पूरी तरह रुक जाभ्रो, तुमने 
मरुभूमियों को गमन योग्य बनाया है । तुमने पौधों को भोजनाथं उगाया 
है ओर तुमने (म्रपनी) प्रजाग्रो से एक स्तवन उपलन्ध क्ियाहै। 

[ररि 

१८, २-५य पूषा 

यह् देवता भ्राठ सृक्तोमे म्रचित किया गयाहै। जिनमे से पांच 
छठे मण्डल में हैँ । एक सूक्त (२-८०) मे वह् इन्द्र के साथ सम्बोधित किया 
गया है तथा एक श्नन्य (६-५०) मे सोम देवता के साथ । यह एक सौर 
देवता है। 

इस देवता का व्यक्तित्व संदिग्ध है तथा मानवी लक्षण ग्रत्प । निजी 
विरेषणों मे श्राघृणि" (देदीप्यमान) केवल पूषा के लिए प्रयुक्त होता है, 
उसको उदारता का ग्रतिशय वर्णेन क्ियाग्यादहै। उसकोदाढोभीहै 
(प्रश्मक्ु हयेतो दुधोत् १०,२६.७) तथा उसके बाल गूथे हुए हु (कपर्दिन् ) । 
स्वणिम भाला (हिरख्यवाशीमत्तम), सुजा (श्रारां विमरष्याषृखे ६, ५३.८) तथा 
भ्रकुश उसके भ्रस्वरहै। उसका रय बकरियों द्वारा खींचा जाता है (रजाः 
पूष्णश्च वानिनः-तहहेवता) तथा उसे रथोतम का विशेषण् दिया जाता है। 
करम्भ उसका विदोष भोजन है । शतपथ ब्रह्म मे कटा मया है कि वृहू 
दन्तहीन (्रदन्तकः पूषा) है । 

पूषा श्रपनी माका श्रमी" दै तथा श्रपनौ बहन उषा का कामुक 
है । वह् देवताश्रों द्वारा सूयं कन्या सूर्याको पत्तिकेरूपमेंदियागयाथा। 
धह सम्पूणं जगत् को देखत हूश्रा चलता है आौर ग्रपना निवास स्थान स्वसं 
मे स्वयं बनाताहै) वह् दरिस्थिते पितरयानसेमृतकोले जाताहै। वह् 
मार्गो तथा पञशुश्रों का रक्षके है (पपा) । यह् विशुचो नपात् (मुक्तिपुत्र) श्रौर 
मुक्तिदाता है । ची श्रौर खोई हूरई वस्तुं पूषा के द्वारा प्रकालित की 
जाती ह । वह् स्वगं तथा पृथ्वी कै दूरस्य रथ पर चलता है। मागंका 
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ध्रन्वेषकं होने के कारण उसका विशिष्ट गुण स प्रकार कहा जा सकता 
है- समृद्धः प्रापकः पूषा पथः पशोश्च रिता | कीथ पूषा की तुलना प्रदण१८३ 
से करतेर्ह। पूषाकोग्रीस के 821 से भी मिलाया जाता है । पूषा सूर्य 
की दानशीलता का प्रतिनिधित्वे चरवाहैके रूपमे करता है। 

उसका नाम पुष् (==उन्तेति करना) से निष्पन्नं माना जाता 
है जिश्से उस का श्रथ "उन्नति का वर्धक होता है । निरुक्त ( १२,१७) में 
पुषा सूर्ये के ठीके बादमेंश्राताह श्रौर पूषाकी व्याख्या इस प्रकार की 
गई हरथ यद्विमपोपं पुप्यति तत् पूपा मवति । बृहरवता (२,६३) मे कहा 
गया है--पुष्यन्. चितिं पोषयति प्रणदन् रशिमिभिस्तमः । तेमैनमस्तौत् पूयति भश्राजस्सु 
पद्भिः | 

श्रतुषाद 

१. हे पूषन्, हमे किसी एसे विद्वान् से मिलाश्रोजो हमे स्पष्टरूप 
से निदश दे श्रौर कहे, ("तुम्हारा धन, गृह") यहीं है | 

२. हम भी पूषाके साथ जाए, जो गृहो कीश्रोर (हमारा) पथं 
प्रददानि करेगा श्रौर कहेगा (वे) यही है | 

३. पूषाका चक्रक्षत नहीं होत्ता, (उस्षफेरथका) कोष नीचे नहीं 
गिरता; श्रौरन ही उक्ता वृत्त श्रस्थिर होतारँ 

४. जिसने हवियों दवारा इसकी भ्राराधना कौ है, पुषा उसे नहीं 

भूलता । वही सर्वप्रथम वैभव प्राप्त करता है। 

५. पूषा हमारी गौग्रों के पोल जाए; पूषा हमारे प्रवो की रक्षा 
करे; पूषा हमारे लिए लटका माल प्राप्त करे 

९ हे पूषन्. सोमका श्रभिषबण करने वाले "यजमान तथा तुम्हारा 

स्तवन करने वाले हुम लोगों की गायों के पीये जाभ्रो | 

७. किसी (पशु) कोगुमत्हौनेदो; किसी कोक्षतनेदहोनेदो; 
किसीको गङ्छेमे गिरनेसे श्रस्थिभेगकाक्ष्टनहो। इसं प्रकार भ्रक्नत 
(गौभ्रो) के साथ लीटो। 

८. सावधान श्रोता तथा सतकं पूषा के हम पास जाते है, भिस पूषा 
की संपत्ति नष्टनहीं होती प्रौरजो धन कास्वाभीह। 
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९. हे पूषन्, हम तुम्हारी सेवा मे कभी घायल नहों। हम यह 
तुम्हारे स्तोता 

१०. पूषा दूर से हमारे चागे श्रौर श्रपना दायां हाय रसे । वृह 
हमारे नष्ट (पशु घन) को पुनः हक लाये । 

१६. ७-४६, आपः 

प्रापःका चार पृथक् सूक्तोंमे तथा कु छृटपूट ऋचाग्रों मे स्तवन 
कियागयारहै। मानवीकरणकी अवस्था प्रारम्भिक ही है! अ्रापःका 
केवल मातारं, युवा प्रत्तियों तथा यज्ञमे भ्राकर वरदात्री देवतां के 
रूप में वणेन किया गयाहै। वच्रघारी इन्द्र ने उनके लिए एक नहर 
खोदी श्रौर वे सदा इन्द्र के ् रादेश् का पालन करतेरै। 

वेदिव्यभीदहैग्रौर लौकिक भी। समूद्र उनका लक्ष्य है। वह् 
देवताश्रो के स्थान मे निवात करते! राजा वरुण उनमें विचरता है 
ग्रौर मानव भूट-पच का पता रखता है ! माताएंहोने केकारणवे ग्रम्नि 
को जन्म देते है! वे अपना शुभ जल स्नेहमयो जननिश्नों की मति 
प्रदान करते हं । चल श्रौर प्रचल केतवे जन्मदाता हँ अश्ुद्धिको दूर 
कर शुद्धि के दाता। वे नैतिक पतन, ग्रनृत तथा ्ञापसे भी मुक्ति देते 
है तथा ्रारोम्य; स्वास्थ्य, घन, राक्ति, दीर्घायु ग्रौर भ्रमृतत्व प्रदान 
करते ह उनके आशीर्वाद श्रौर सहायता कौ प्रास्ति के लिए ्राश्लाको 
जाती है । उन्ह यज्ञ मे सोम का उपहार स्वीकार करने के लिए निमन्वित 
किय. जाता है। 

म्रापः को बहुधा मधु से सम्बन्धित किया जातादँ। वे अ्रपने दुग्ध 
को मधुसे मिश्रित करते हैं । मघुमिधित उनकी ऊर्मि इन्द्रका पेय बनी, 
जिससे इन्द्र॒ उत्साह प्राप्त करता ह श्रौर प्रमुदित होता है । देवताग्रों को 
प्रसन्न करने वाली उसी ऊमिको उंडेलने केलिए श्रापः को स्तुत्तिकी 
जाती इसप्रकार प्रापःकीसोम से एकरूपता दृष्टिगोचर होती है, 
क्योकि सोम भी इन्ध कापेय हँ! सम्मवतः लौकिक सोम प्रस्तुत करने 
मे जिन जनों का उपयोग किया जाता था, उनको यहाँ चर्वा को गई हो। 
जव वे घृत, दुग्ध तथा मधु लिए ्राते है, तबवेडइन्द्रके लिए सोम लाने 
बराल पुरोहित कौ भति होते हँ । उन्दं पाकर सोम सृन्दरियों को पने 
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धाले युवकौ भाति ह्षामिवित होता दै। एक प्रेमी की भांति वह् उनके 
समीप जाताहै) प्रापः युवति्याह, जो युबा के समक्ष नेतहो जाती है) 

भवेस्ता मे उनका श्रापो नाम से स्मरण किया जाता है । 

अनुवाद 

१. समुद्र को श्रपना च्येष्ठ बना सागरके मध्यमे से (उठकर) 
पवि करते हुए वे (जल) निरन्तर बहते है। वरधारा, शक्तिशाली इन्द 
ने जिनके लिए मा्भं खोला वे श्रापोदेवता यहाँ मेरी सहायता करे ¦ 

२. जल जौ स्वगैसेश्राते ह ग्रथवाजो खुदी हुई नालियों में बहते 
है भ्रथवा जो निःसरग॑तः उद्भूत होते है, उन निर्मल एवं पावक जलो का 
सागर लक्ष्यहे। वे श्रापोदेवता यहां मेरी सहायता करें| 

३. मनुष्यो के सत्य तथा ब्रसत्य का श्रवलोकन करता हुश्रा राजा 
वरुण [जनके मध्यवर्ती होता हृश्रा जाता है, निर्मल तथा पावक जो मधू 
टपकाते ह~ वे श्रापोदेवता मेरी यदह सहायता करें । 

४. जिनमें रासा वरुण, जिनमे राजा सोम, जिनमे विडवेदेवतां 
प्रानन्ददायक बल कौ पान करते ह, जिनमें म्रम्ति वैश्वानर प्रविष्ट हृभ्रा 
है, वे श्रापोदेवता यहां मेरी सहायता करें । 

२०. ७-७१, अरिषनो 
श्रनुवाद् 

१. राच्धि भ्रपनी भगिनी उषासे विदा लेती है। काली (रात्रि) 
लास (सूर्य) के लिए मां छोडती है । हे श्रश्वों से समृद्ध, गायोंसे 
समृद्ध, श्रश्विनीकुमारो, हम तुम दोनों काश्राह्वानि करते है । रात श्रौरं 
दिन बाणकोहूमते दूर करो 

२. हे श्र्ठिविनीकुमारो, श्रपने रथ पर सम्पत्ति वहन करते हए 
यजमान मत्ये की सहायताके लिएदषरे श्राश्रो । मांच म्रौर रोगों को 
हमसे दूरर्खो। हे मधुप्रियो, तुम (दोनो) रात दिन हमारी रक्षा कसो। 

३. तुम्हारे दयालु बीजाइव (दस) नवीनतम श्ररुणोदय मे तुम्हारे 
र्थ॑कोदषरलेश्रषएं। हे श्रश्विनीकुमारो, समय षपरचजुतेद्रुएं प्रह्वो से 
मुक्त, वसुमन्त तथा चमप वाले इस स्थ को इधर ते श्राप्रो | 
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४. हे मनुष्योंके स्वामी, तीन श्रासनों वाले, वसुमन्त, श्ररणोदय 
के समय गतिशील श्रपने वाहन रथ में यहो श्राश्रो; ताकि हे नासत्यो, 

प्रन से लदा हृश्रा वहु (रथ) हमारे पासश्राजाए। 

५. तुम दोनों ते च्यवान को वृद्धावस्था से मुक्तं किया, तुम पेदु क 
लिए एक वेगवान श्रव लाए; तुमने भ्रत्रि को विपत्ति तथा श्रन्धकार से 
बचाया, तुमने जाहुष को स्वतन्त्र किया। 

९. हि श्रर्िनो, यह मेरी धारणा है श्रौर मेरा गीत है। ह 
दाक्तिशाली (देवताश्रो), इस प्रशस्तिगान को प्रसन्नतापूरवंके स्वीकार 
करो । ये प्रार्थनां तुम्हे ही सम्बोधित होकर गरं ह। (स्वकीय) स्वस्ति 
केद्वारा सदाहमारी रक्ष करो। 

२९१ ) 9- टद, घष्रुप 

यद्यपि श्रकेते वरुण के लिए रचित सूक्तं की संख्या कोई बारह दही 
होगी, फिरभी वरुण को ऋण्वेद के मुख्य देवताश्रों मे भगिना जाताहै। 
करई सूक्तों मे इसका ्राह्वान मित्रके साथ कियाजातादहै। इन दोनौका 
प्रापसमे घनिष्ठं सम्बन्ध है। उसका मानवीकरण स्पष्ट है। उसके 
शारीरिक भ्रवयवों का, बाहु, मुख तथा नेत्रो श्रादि का उल्लेख मिलता 
है! चमकता हश्रा सूयं उसकी रग्रखदै। वायु उसका इवास है] (र्मा 
ते घातो, ७,८७,२) । इसके वस्त्र स्वर्ण-वणं तथा उज्ज्वल हं । यह दूरदर्शी 
है श्रौर सहृख नेत्रो वालाहै। वरुणका रथ सूये की भांति देदीप्यमान 
है श्रौर उसे सम्यक् जुते घोडे खींचते है। 

मनुष्यों तथा ठेवताभ्रो, दीनो का वंह सम्राट् है। वह विश्व कां 
ग्रधिपति है (विश्वस्य भुवनस्य राजा) । वरुण भौतिक तथा चारित्िके व्यवस्था 
का संरक्षक ह। वह प्रकृति की व्यवस्था का रक्षक है । उसने पृथिवी 
तथ! श्राकाञ्च फा निर्माण किया श्रौर उसके नियमोंकेकारणदही ये दोनों 
प्रपने-प्रपने स्थानों पर स्थित हैँ । उस्ने सूर्यं को बनाया श्रौर तदथं एक 
विशाल मागं का निर्माण किया] वह चद्धमा को स्वस्षमयानूसार चलने 
का श्रादेशदेताहै। बहु जलोंकरा नियन्ताहि। वह् नदियों की बहुनेके 
लिए बाच्यकरताहि) यहदइसीहीकी माया है फि श्रनेक नदियों के 
साणरमे गिरनेपरभो सागर्रपूर्ण ही रहता है।. प्नन्तरिक्ष स्थानीय 
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जलों से इसका विशिष्ट सम्बन्ध बताया गयादहै प्रौर कहा जाता है कि 
सी के प्रतापसे जल बरसतताहै। 

मायाके कारणं उसे सावी कहत ह) उसके श्रन्यं विश्षेषणों मे 
रुर, धतदरत भी ह 1 उसके नियमदेवताश्रों पर भी लग् होते ह। वहं 
सवेव्य।पके है, यह तक कि ग्राकाञ्च मै पक्षियों का उडना, सागर मे चलने 
वाले पोतका मागे, दूरगामी वायुका मागं, संवर उसेज्ञाते दँ (वेद् घातस्य 
वर्तनिम् ¦ येवा यो घनां पवमू--वेद् नावः स्युद्ियः, १,२५.६ तथा ७) । उपसे 
कोई भी बात द्विपी नहीं रह सकता | श्रौरतोश्रौर, किसी की पलक्रकफा 
पकना भी उससे छिणा नहीं रहता (महि स्वदारे निमिषश्चनशे, २,२८.६) 1 

क्वेदके कुष स्थलों मे उसकी 'ऋत' कफे साथ समता स्थापितकी 
गई है । (ऋत' नियम भ्रौर व्यवस्था का प्रतीक दै.जिसका मुख्य सिद्धान्त है, 
श्रनेकत्व मे एकत्व ¡ वरुण जह एक प्रोर पाप को दण्ड देता रै, वहु 

प्रावदय फ़ पश्चाताप फे पदचात् वह क्षमा भौ कर देता है | वेषण के सूक्तं 
मे भ्रपसधौ प्रास्मा की श्रनुभरूतिके स्वर मुखरित है। वरुण की श्राराधना 

से पूर्वजो केपापमभी कट जातेह। वरुण तथा व्यापक श्राक्रासं मूर्तः 

एकही रहे होगे । वरुण के दस स्वरूपं की -कल्पना भारतीय-दैरानी 

काल तक निशिचित प्राप्त होती है। श्वेस्ता का श्रहुर-मञ्दा श्रसुर वषेण 

से साम्य रखता है । वैसे ग्रीक देवता 0४908 से भीं इसका सा्ष्य 

विचारणीय है त्तथा 208 9य-प्णं के लेख मे जिन देवताश्रो के नाम मिले 

है, उनमें वण भी है । व्युत्पत्ति फो दृष्टि भे इमेव धातुसेजोड़ा जा 

सकता है । 

धरणं 

श्रनुवाद् 

१, हसं (देवता) कौ शक्ति कै कारण पीदां बुद्धिमान दै । (यहं 

धह देवता है) जिसने विस्तीण श्राकाश तथा पृथ्वी को विच्छिन्न किया 

भ्रौर सहारा दिया । उसने ऊुङ्ग नभोमण्डल को ऊपर धकेल दिया दहै) 

उसने तारो से मण्डित द्विमुख नभोमण्डल की रचना कौ तथां पृथ्वी को 

भी फलाया। 
२. श्रौर तथ रस्वयं विचारताहू, मेरी वरुण सै कब घनिष्ठतां 

होगी ? क्या बेह् बिना सीमे मेरी प्राहूति स्वीकार करेगा 7 म कष 

््तुष्ट हदय से उसके घनुग्रह् फा मनन करूगा 1 
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३. हे वरुण, जिज्ञासावक्ष मै श्रपने पापोंके बारेमे स्वयं से प्रन 

करता हः # ज्ञानियों से पूछने के लिये जाताहुं। समस्त ऋषिषएक ही 
बात कहते है, षवसुण तुमसे रुष्ट है 1, 

४, ह वरण, वहं कौनसा महान श्रपराध है कि तुम स्तोता का, 
मित्रकालत्याग करना चाहते हो। सका (रहस्य का) उद्घाटन मेरे 
सम्मूख करो । (ह देवता) तुम्हे धोखा नहीं दिया जा सकता, तुम भ्रपने 
नियमों पर दृढ़ हो । पापरहित म शीघ्रता-पू्वंक वुम्हारे भ्रनुग्रह की प्राथेना 
करना चाहुगा । 

५, हमारे पितरो के अरपराधोंसे श्रौर उनसे भीजो हमने स्वयं 
किये हैँ हमे मक्त फरो । हि राजन्, वसिष्ठ को मुक्त केरो जिसके साथ एक 
पशु चुराने वाले की भांति, रस्सी से बंधे हुए बचडं की भाति व्यवहार 
कियाजारहाहै। 

६. हे वरुण, मैने यह् जान ब्रूभकर नहीं किया । यह् मध, क्रोध; 
धूत (तथा) प्रमाद था। ज्येष्ठ कनिष्ठ फे लिए उत्तरदायी. होता है। 
नींदभी दोषको दूर नहीं करती । 

७. श्रपयध रहित मँ श्रपने श्रापको, स्वामी के प्रति दास को र्भाति, 
षण करता चाहता हं । श्राये देवता ने विचारहीनों को वेतनादीरै, 
प्रौर वह् श्रेष्ठ कवि (कलाकार) भक्त को धन की भ्रोर वेगपूवैक 
भजता दै । । 

८, श्रपने नियमौं मेँ दुह वरूण, यह् प्रशस्ति तुम्हारे हदय पक 
पहुचे श्रौर वहां श्राक्नय प्राप्त करे। हमेक्षेममेंतथा योग मे सौभाव्य 
प्राप्तं हो । प्रपते प्राशीवदिों द्वारा सदा हमारी रक्षाकरो। 

२२, ५-८८ श्ररुबदं 

१. हे वसिष्ठ, वरुण के लिए एक पवित्र तथा स्वीकर्तव्य सूक्तं 
घाभ्रौ, जो सहल वरदानों से युक्त उस पवित्र तथा शक्तिमान् वृषभ को 
हमारी श्रोर भेजता है । 

२. उसके दशन को प्राप्त कर भै उसके श्रष्निषूप मुखं की स्तुतिं 
करता हूं । जब वरणं श्रभिषवण-प्रस्तर पर पड़ कल्याणकारी सोभा 
पान करे, उस समय वहु भ्रपने क्प को ददोना्थं मेरी प्रोर लाए। 
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३. जबर्मे वरुणके सायनावमें चढ़ा, जब हमने इसे मंधार की. 
श्रोर बहमपा, जब हम लहर की पीठपर चढृं तव गै तथा देवता, दोनो, 
भाले में श्रानन्दपूर्वंक भूले | 

४. वरुणते वसिष्ठकोनाव मे विहाया, एक चतुरं शिल्पी की 
भत्ति वेसुण ने श्रपनी शक्ति द्वारा वसिष्ठ कोएकक्छषि बना दिया, 
उज्ज्वल दिनों मे बुद्धिमान देवता ने तथ तकर के लिएु उसे भ्रपना स्तोता 
बनाया, जथ तक दिन तथा उषाएं स्थिर रहीं । 

५, हमारी वे पुरानी मित्रतां कहुँ है. जब हमदेष से रहित 
टकट्ठे चलते थे । जब, है गौरवशाली वरुण, मने तुम्हारे विशाल तथा 

सहस्त्र द्वारो वलि पवित्र गृहु में प्रवेश किया। 

६. हे वरुण, म तुम्हारा निकेट सम्बन्धी था, तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा 
मित्र था । परन्तु मने तुम्हारे विशुद्ध श्रपराध किया है, मैने तुम्हरे विर्दु 
पापक्ियाहै; मै यातनान भोगः हे दण्ड देने वाले ईदवरःमेरी रक्षाकरो, 
क्योकि तुम्हारा ग्राहूनिकरताहु | 

७. हे वरुण, मुभे बल्धन-मूक्त करो, तथा मुभे उस स्थायी नगरमे 
रहने के लिएले जाग्नो । मूभे स्वगं के श्रन्तराल से सहायता भेजो तथा 
हे देवताध्रो, भ्रपने भ्राद्ोवो से सदामेरी रक्षा करो, 

[मिरे 

२२, ७-? ०३, मर्षय रः 

ऋण्वेद मे कुछ पडु-पक्षियो काभी देवताभ्रों केरूप मे प्राह्वानं 
किया गया है। इनमे मण्डूकभी ह । परवर्ती साहित्य में मण्ड्कीका 
भी वर्णन है। 

प्रस्तुत सूक्त मे ब्राह्मणों के वेपाठ कौ तुलना मण्डूको के टरनिसेकी 
मयी है, जो श्राह्यणो का उपहास है (मेक्सपरूलर) । इसी प्रकार गल्डनर का 
विचारथाकि दसं सूक्त मे वसिष्ठ गोत्रके ब्रह्मण भ्रपने विरोधी ब्राह्मणों 
का, सम्भवतः विष्वामिप्रो का उपष्ास कर रहैहों। एक मत यह भीर 

कि यह सूक्त वर्षालानेकेलिएहै। जल से सम्बन्धित हीने से मण्ड्कमें 
रीप्तलता के गुण प्रपेक्षित होते थे । प्रतः मृतक की दाहुक्रिया के परात् 

हाह्-स्यल को शीतल करने के निमित्त मण्डूक को निमन्त्रित किया जातां 
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धा। इसी भाति श्रथवेवेदे में ज्वर की उष्णता को शान्तिके लिषु मण्डुक 

से प्रार्थना फी जातीहि। 

प्रस्तुत सूक्त की विशेषता वर्षागम के समय यज्ञ सम्पादनादि के 

श्रपने कार््ो को पनः प्रारम्भ करने वाले ब्राहमणो तथा उसी कालरे 

पनर्जवी जलो के स्पशे से पूनर्जीवित होने वाले मण्डूको मे सादश्य-स्थापन। 
है । श्रत: एक भ्रोर ब्राह्मण कं कतंव्यों का स्तवन है श्रौर् दूसरी श्रौर यह 
क्तं पशुपक्षि जाति के श्रादर में एक श्रकृतिवादी'' कविता सीहै। वष 
कौ प्राप्त्यर्थं इसमें मण्डक-स्तुति को गदर है। 

सममे नहीं श्रता किक्यो ऋषि मण्ड्कों तथा ऋषियों का एषं 
जैसा ही वणेन किये जाता है (मन्त्र १ तथा १०) यह स्पष्ट तहीं होता षि 
समे व्यंग्य है या नहीं । यदि ष्यंभ्य मान भौ लियाजाय. तो भी यहु स्पष्ट 
नहीं कि इसका लक्षय सारी ब्राह्मण जाति हं या सकं कोई विशेष सदस्य 

अनुवाद 
१. व्रतपालन करने वाले ब्राह्मणों कौ भाँति वषं भर निष्चर 

रहकर मेंढक पर्जन्य द्वारा जगाया म्रपना स्वर ऊंचाकरतेहै। 
२. जिस क्षण दिन्य जल जलाशय मे सूखे चमड़े क थले की भारि 

सूते पड हुए (मेंढक) तक पहचते ह; (उसी क्षण) मेढकों का कोला 
बखडो सहित गायों के रंभानेकेस्वरमेमिल जातादहे। 

३. वर्षा क्रपुकेभ्रारम्भ मे जब वर्षा हन इच्छुक प्यासे (जीवो) 
पर पडती है, (तब) उनमें से एक दूसरे कं निकट जाता है, जो उस 
पिता के पास जाते पत्र की तरह श्रक्छल' कहते हृए प्रन करता है । 

४. प्रत्येक दूसरे का भ्रभिवादन करता है, जबवे दोनों एक दूसः 
को वर्षा कै श्रागमन पर बधाददेते है। जब मेंढक वर्षा में इधर-उधः 

कूदते है, तब चितकबरा श्रपना स्वर हूरे वणं वाले (के स्वर मे) मभिलातादै 

४५. उनमें से एक दूसरे की बातकीो दोहूरातादहै जसे दिष्य श्रपः 
दिक्षक फी (बात को) मानों वहु एक श्राह्लिकं समाप्त करते हौं | जवं तुम 
भरल के श्रल्दर बोलते हो, तुम्हारी बात सुष्दर प्रतीत होती है। 

९. एक गाय को भति रभाता है, दूसरा बकरी कौ भरि 
(भिमियाता) है । (समूह मे) एक चितक्मरा है, दूसरा हरा । उक नाम 
समान द लेकिन रूप भिन्न। उन्होने भ्रलग-प्रलग प्रकार से बोलते 
एपनी ध्वनियों को पराश लिया है। 
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७. अरतिराध्रके सोमयज्ञमे पूणं कुण्ड के चारो प्रोर बोलते हुए 
ब्राह्मणों को भोति जलारयके चारो श्रोर बो्ते हए है मेंढको, तुम वषं 
फे इस दिवस की नहीं भुल, जो वर्षा के श्रागमन का सुच्कदहै। 

८. सोमसत्रमे व्यापृत ब्राह्मणों ने वषे का (घ्रारम्भ करने वाले 
उस) मन्त्र का उच्चारण करते हुए श्रपनी वाणी को ऊँचा उठाया है । 
पसीने मे लथपथ, दुध उवालने में व्यस्त श्रध्वर्युगण पूणेतया दृष्टिगोचर 
है, (उनेपे से) कोई भी प्रच्छन्न नहीं है । 

९. उन्होने हाद (खास) की देवी विधि का पालनं कियाहै; ये 
विद्वान् निषिचित तिथिको नहीं भुलाते। वषं के श्रन्तमें जब व्षाक्रतुफा 
श्रागमन होता है, उवालने वाले कटाह कायं करना बन्द करदेते हू, 

१०. गाय कौ भति रंभाने वाले ने, बकरी की भाति (मिमियाने 
वाले नै); चित्तक्बरे तथा हरे ने हमे वैभव प्रदान फिएर्है। सहल 
सोमाभिषवण के समय सौ गौएं देते हुए, मेढकों ने श्रपने जीवेन की श्रवधि 
को लम्बा कर लिंयादै। 

२४, द-४८, सोम 

ऋग्येदके यज्ञोंमें मद्यकाप्रमल स्थान होने कफे कारण, प्रेरणा 
का स्रोत भ्रमर जीवन का दायक सोम प्रमुख देवताभ्रो मेह । वहु लगभग 
१२० सूक्तों मे सम्बोधित किया गयाहै। उपाप्षक कै मस्तिष्कं मे सदेव 
सुरा के पौधे तथा उसके रस की उपस्थिति के कारण सोम को देवता 
का पूणं रूप नहीं दिया जा सका श्रौर देवता सदृश उसकी उपासना नहीं 
की जा सक्ती थी, तथापि वहु एक महृच्वेपुणं देवता है । पौधे से सुरा 
निकालने के समय लिखित सक्तो का पाठ किया जाता धा। श्रा 
मण्डल के ४ध्वें सूक्त मे उपासक सोमपानं के पश्चात् उल्लसित हौ 

कहते है, “शपाम सोममषता भ्रभूमागन्म ऽमोतिरविदाम देवान् 1” धीरे-धीरे सोम 

चिकित्सा फी शक्ति धारण फर लेता है जिससे वह् हृष्ट्हीन को हृष्टि 

तथा पंगुको चलनेकी राक्तिदैता है। 

सोमके श्रस्त्र भीषण ई, जिनमे धनुष ्रौर सहस्र नोकों वाले 

बाण प्रमुख हैँ} वह् श्रेष्ठ स्थेष्ठ है । वह् श्रगिनि, दन्द, पूषा तथा कै 

साथ भी सम्बोधित किया गयादहै। सोमरस, जिभे मधु श्रयवा इन्दु कष्टा 

जाता है, भूरे रगका (बभ्रु), लाल (श्ररण) या कपिदा दै । सम्पूणं नौवें 
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मण्डल मे फेवक्षे सोमदेवता की उपासना, सोमरस निकालने के साधनत 
यज्ञो भें सकी प्रयोग विधि का वर्णन क्रिया गया है। सुरा निकारं 
के प्रस्तरको श्रद्वि म्रथवा ग्रावा कहतेहि। सोम को शुद्ध, शुक तथा 
कहा जाता है। पवमान उसका विष्ेष सम्बोधन है| यहु वायु तथा 
को पीने कै लिएदियाजाताहै] हरमे दुग्ध, दधि या यव का मि 
किया जाता है। यह् दिनिमें तीन बार निकाला जाता श्रौर देवताः 
को सोमपानके लिए निमन्त्रित किया जाता है । सन्ध्या समय क्रभुश्रौं 
मध्याह्घ कालमेंदषन्रको तथाप्रातः भी ईश्की ही श्रामन्त्रण दि 
जाता है। तीनों भिभध्रणौ में जल श्रव्यं डाला जाता है श्रौर 
कारण सोम का जलसे निकट सम्बन्धहै। वहएकवृद है जो जलों 
जदृती दहै, वहू जल शिशु है) जल उसकी मां भ्रथवा वहनं ई 
सरिताश्रों फाराजादहै; वह जलोंकोजन्मदेतादै श्ौरपर्षाकाभी प्रर 
है। भ्रापःरूपी गौश्रों के मध्य वह् एक बैलहै। श्रपनी तीत्रगति के कार 
से एक श्रदवं श्रयवा एक विहग कहा गया है । पीले रा के कारण 
सूयं कै श्रनुरूप माना गया है | 

भ्रपनी श्रानन्ददायक शक्तिके कारण यह् दैवी पान है गोदे 
प्रौर मनुष्यों को भ्रमर जीवन प्रदान करता है । सब देवेताभ्रो 
श्रमतत्व प्राप्त करने कै लिए सका पान किया। वह् कवियों काने' 
भ्रौर होताश्रो मे बुद्धिमान है। 

सकी उन्माद शक्ति दन्ढ्र को वृत्र के साथ युद्ध मे उत्तेजना प्रद 
करती है| इनके एस सम्बन्ध फे कारणही इन््रके युद्ध के विरोषण 
फो भी दिये जाते है, श्र्तः वहु भ्रविजित्त विजेता दहै। 

सोम का निवासस्थान स्वगं है। सोमस्वर्गीय दुर्ध है तथा व 
पर रच्छ कियाजातादहै) स्वगंसे उसे पृथ्वी पर लाया गया। स 
श्रोषधिपति श्रौर वनस्पति है। श्रथवेवेदमेंसोम को चह््रमा कहा ग 
है तथा ब्राह्मणों मे यह एकरूपता साधारणहै) 

सोमरस को तैयार.करना तथा उसे श्रपितं करसा दोनों क 

हिन्द-ष्यानी पूजा मेँ श्रावश्यक समभे जाते थे । ऋण्वेद तथा श्रवेस्ता 

कहा गया है फि रस पीला होता है, उसमे पानी मिधित किया जाता 
दोनों पर्व॑तो पर फलते हैँ । इस प्रकार उनके करई लक्षेण मिलते हे | 

सोम शब्द कौ व्युत्पत्ति सु धातु से (श्रवे° हु) से निष्पन्न होती द 
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छनुषाद् 

१. ने बुद्धिमत्तापूरवेक उस मधुरं प्रन्न का उपभोग किया दै, जो 
प्रच्छ विचारोकोप्रेरित करता है, जो चिन्ता फा उत्तम श्रपहारफ दै 
र 1 पास सब देवता तथा भानव उसे भधु' फहूते हुए ए्फत्र 
होते है । 

२. जब तुम प्रन्तरमें प्रवेशं करते हौ, तब तुम देवीक्रोष को 
शान्त करने वालौ श्रदित्िहोतेहो। हे इृ्वु, इद्र के संग का श्रानन्द 
लेते हुए, रथ के वांस के प्रति प्राज्ञाकारी घोड़ोको भांति हमें वैभवकी 
प्रोर श्रग्रस्तर करो। 

३. हमने सोम का पान किया दहै, हम श्रमरहो गएर्हैः हम 

उ्मोतिको प्राप्त हुए ह; हमने देवताश्रों कोपा लिया है| है प्रमृत, 
प्रव श्रता हमारा क्या बिगाड़ सकती है तथा किसी मत्यं कौ मस्सरता 
हमारा क्या केर सक्ती है | 

४. हि इन्दु, हमारे हारा पिये जाने पर हमारे हृदय के लिषए 
क्षेमकर होगो। हे सोम, है दूर दूर तक विख्यात (देवता), पृ फे प्रि 

पिताकौ भलि दयालुहो। मित्रके प्रति मित्र की. भाति विचारशील 

होकर, हे सोम ! जीवनाथं हमारी भ्रायु को दीघं करो) 

५, हन यकशषस्कर, मुक्तिदायक (वृंदौ) ने मुभ भे मेरे जोोको 

एेसे एक साथ जोड दिया है, जैसे चर्भपट एक रथ को जोड देते है। 

ये बृदे मुभे ं ग हुने से बचाएं श्नौर रोगसे मेरी रक्षा करे | 

६. संधषेण से प्रज्वलित श्रग्नि को भाति भूरे भी प्रज्वलित क्रो | 

हमे श्रालोकित करो । हमें श्रधिकं वेभवदाली अनाश्रो | क्योकि हे सोम, 

तुम्हारे नरे गेम स्वयं को धनी मानताहूं। समृद्धिके दहेतु हमारे भ्रन्तरमें 

संचरण करो 

७, तल्लीन मन से निकालि हुए तुम्हारे रस का हेम पैतृक दाय का 

भांति उपभोग करे । हे राजन् सोम, जिस प्रकार सूये बसन्त ऋतु भ दिनों 

को (दीर्घकरतादै) वैसेहीहमारीमायुमी लम्बी करो । 

८, है राजन् सोम, हमारे कल्याण के लिए दयाक्षील बनो। यहं 

जान लोकि हम तुम्हारे प्रता है हे इन्दु, शक्ति तथा करोध उत्पन्न हो रहे 

ह । हमारे बानुर कौ इच्छा पर ह्मे छोड न देना) 

९, बयोकि तुम हुमारे शरीर के, रक्षक हौ इसलिए है सोम तुम 
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हमारे भ्रञ्खपरत्यद्घ में मानयोंके निरीक्षककेरूपमेनसगयेहौ। यदिहुम 
तुम्हारे नियमों का उल्लंघन करे, तब हे देवता, हमारे श्रौर भी कल्याण 
के लिए, एक श्रच्छे मित्र कीरभाति हमं पर दयालु रहना । 

१०. हे प्रदवों के स्वामी, मै उस हितकर मित्र को संगति करूंगा जं 
पिये जानै पर भी मुभे क्षति नहीं पहुचाएगा । हमारे श्रन्तर मेँ निहित किय 

गये सोम (को श्रानन्द लेने के लिए) मै दीर्घायु के निमित्त इन्द्र के पार 
जता हूं | 

११. वे पीडाएेदूरहोगर्ई है, रोम भाग गये है, श्रन्धकार कँ 
शक्तियां भयभीत है । सोम शक्तिके साथेहममेभ्रा गया ह । हुम वह 
गये है, जहाँ मानव श्रपनी भ्रायु का विस्तार करतेहै। 

१२. हे पितरो, हमारे हृदय मे पान कौ हुई वह भ्रमत्य बृंद हुः 
मत्योँ में प्रविष्टहो चृकी है) हम प्राहृतियों के साथ उस सोमको भ्रारयाघत 
करं; हम उस्कौ दया तथा सुमति में रहै । 

१३. हे सोम, पितरों के साथ मिलकर तुमने स्वयं फो द्युलोकं तथं 
पृथ्वी तक विस्तृत कर लिया है। हे इन्दु, तुम्दारे शसौरूपकी हः 
भ्राहुतियों दवाय पूजा करे) हेम वैभव केस्वामीहीं। 

१४. हे रक्षक देवताभ्रो, हमारे पक्ष मे बोलो । निद्रा हमे भ्रभिभूः 

नेकरे प्रौर नहौ व्यथं की जल्पना। वीर पत्रों वाले हुम सदेव सोमवे 
प्रियपात्र रह् विदधौ मे उसको स्तुति करे । 

१५. हे सोम, तुम सबप्रोरसे हुम शक्ति देने वाले हो । तुम भ्रालो 
कै भ्रन्वेषक हो } मानवो कं निरीक्षक के,रूपमें तुम हमारे श्रन्तर में प्रवेद 
करोहि इन्दु, श्रपनी श्रनुरूप सहायताश्रौ से हमारी पीछे तथः श्रा 
स्क्षा फरो । 

२५, १०६९४, यभसुक्त 
भ्रन्तयेष्टि क्रियाके बारेमे ज्ञान केवल दसवे मण्डल के पांच सूक्त) 

(१४-१८) से प्राप्त होता है। इनसे पता चलता है कि दफ़नने तथ 
जलाने की दोनों विधियां प्रचलित धों, पर दु्षरी श्रधिकृ। इसी से भविष्य 
भीवन् के बारेमे विविध विचार प्रादुर्भूत हृए । मृतक को दुसरे संसारम 
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ले जाने का दूत श्रग्नि है, जिसमे पितर तथा देव परमानन्द मे निवास करते 
है । भ्रमरिसेप्रा्थगाकी जातौ है कि वह् श्रपने उष्णतारूपी क्रोध को मृतक 
कफ साथ प्रस्तुत दूसरे पदार्था परज्लातकरे ग्रौर मृतकको स्पशंन करे। 
स्वगं का मागं बहुत दूर है, जिस पर सविता मागेदशंक है प्रौर पूषा रक्षक | 

श्रन्तयेष्टि क्रिया कं समय मृतकं तथा उसफे सम्बन्धियों के मध्य एक 
पत्थर रखा जाताहे,जो जीवन म्रौर मृत्यु के मध्यवर्ती भ्रन्तर का सूचक 
है पितर्य द्वारा गन्तव्य माँ पर जाते हुए मृतक की भ्रात्मा प्रकाश क 
प्रदेरा मे जाती है) वहां वह पितरों को मिलतीदहै, जो यमकेसंगं 

परमानन्दमें ह) वर्ह प्रकाशमानं शरीर मे युक्त हो वह् परमानन्दमय 
जीवन प्रारम्भ करतारहै, जो सभीप्रूटियों तथ। शारीरिक दुबेलतश्रोंसे 
मुक्त है, ।जसमे सब दइच्छाएं पूणं हो जातो हैँ श्रीर जह यमके साथ वरुण 

काभीसंगहोताहै। सभो पाप यहीं छोड़ कर मृत्यु के उपरांत सूकमोंका 
फल भी वहीं प्राप्तं होता चा। 

दमशान ले जाते समय मृतक को मन्त्रो द्वारा समाया जाता धा 

किं वह दीर्धयानमें यमके इवानों से बचे, श्रपने सबं पपि यहो छो जाए 

ग्रौर स्वर्ग में स्वे सुकर्मोंकाफल भोभे। 

प्रो. लु रनु के मतम दस सूक्त का उद्य पितृ-राजकेषूप मे यम् 

की प्रघसा भी है। कह पितयं का राजा हसोलिये है क्योकि उसनेदही 

सबसे पटने नरक काद्वार पारे कियाधा। 

अनुवाद 

१, वह् जो श्रतिहूर चला गयाहै ग्रीरं जिसने श्रनेकों $ लिषए 

मार्गान्विषण किया है, मनुष्यों को समेटने वेले, विवस्वान् के पत्र, (उस) 

राजा यम का प्राहृति से सम्मान करो । 

२. यभनेही सर्वप्रथम मागे का ्रन्वेषण किया, उस ब्रज भूमि का, 

जिसे हेम से को नहीं छीन सकता-एकं बार जन्म लेकर (मानन्) प्रपने 

मागो का (उधर) भ्रनुसरण करते दै, जहां यहां से हमारे पूवं पितस्तर् 

गये है| 
३; कथ्यों के साथ मातलि, प्रंगिरसौं के साथयम स्तोतारो दवाय 

ध्नुप्राणित वृहस्पति, जिन्होंने देवताभ्रों के साथ परस्पर. शर्षिते प्राप्त 

ी--(वे सब देवता, जिन मे से)-फु स्वाहा" से संतुष्ट भौर कुष 

स्वधा, से। 



३४४ श्र गभाष्यसं्रः 

४, हमारे पितरो, भरगिरसों के साथ सहमत हो, है यम, द्रस ्रासने 
पर बैठो । कवियों हारा उच्चारित मन््र तुम्हे यी लेश्राएं। ह राजन्, 
दस श्राहुति से भ्रानन्द पारो । 

५. यन्नाहं श्रंमिरसों के साथ (इधर) श्राश्रो। हे यम, वंरूपं 
संग भ्रानन्द मनाश्रो । मै तुम्हारे पिता विवस्वान् को निमत्रित करता ह 
हस यज्ञे मे वह् बहि के आआरस्नपरबछे। ` 

६. हम।रे पितर, श्र॑गिरस, नवग्व, श्रथवेन् भृगु सभी सोमपाने 
कै योग्य, सभी यज्ञाहे-हम उनके कृपापात्र हो, उनकी मंगलदायक 
सद्धावना हमे प्राप्त हो। 

७, जिन मार्गासे हमारे प्रयम पितरयये थे (उन प्राचौन माणो 
परस्मागे बहो, भ्रागेब्ढो। दो राजा, यमततथादेव वर्ण, जो श्रर्स्येष्ि 
संस्कार पर भ्रान्द मनाते है, तुम उन्हे देखोगे । 

८. उच्चतम नभोमण्डल मे तुम पितरोंसे भिलो, यज्ञे से, सत्कार्यो 
से, यम से । समस्त मालिन्य पश्ये द्वोडकर, श्रपना स्थात पुनः प्राप्त कय, 
उज्ज्वलता से युक्त श्रपने शरीर से संगत होवो । 

९. दूर जाश्रो, दूर भागो, य्ह से सरक जाश्रो |. यह् स्थान पितरों 
ते उसके लिए बनाया है। यम उसे दिवस, जलो तथा रातरियों से श्रलंकृत 
विश्चाम राला प्रदान करतार 

१०. सरमा से उत्पन्न चितकबरे तथा चारतेघ्रों वाचे दो र्वानीं 
सेश्रागे भागो । सीधे सस्ते से (जाश्रो)। पितसोंकै निकट जाश्रो | 
उनका (हदय) तुम सरलता से पा जाभ्रोगे, वे थम फे साथ साभ भोज 
पर श्रानेन्द मनाते है । 

११. हे यम, यह् रक्षक तुम्हरे दो इवान, जो वार नेच मागं 
की रखवाली तथा मनूष्यं का निरीक्षण करते है, है राजन् , उनको यहं 
(मनुष्य) प्रदान करो । उसे श्रारोग्य तथा स्वास्थ्य प्रदान करो । 

(२. बड़ी नासिकावलि प्राणौँकेदो चोर, यमके वो दूत मनुष्यो 
फे बीच भूमते है। फि वे दया करके हमे शुभ जीवन लौटाद, किहं 
(प्रभी) सूयं फो देख सकं । 

१३. यमके लिए सोम निक्षासो, यम॑ के लिये हनि वौ, 
भ्रभ्विरूपी दूते वाले यम क पास सम्पूरणाङ् यज्ञ नाता है । 

१४. यम को धृत सहित प्रष्टुति दो, प्रागे भ्रपनाः स्थानं ग्रहणं 
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करो । कि वहु कृपया देवताश्रों के बीच हमारी रक्षा करे, किं हुम 
दीर्घायु है, 

१५. यमको मधुमेभ्रादहूयतम हवि प्रदान करो] 

पूर्वजातं ऋषियो को, मार्गकरत्तशरों को हमारी यह् नमस्कार । 

१६. त्रिकप्रकों मे वह् छ विशाल (स्थानों) कीश्रोर उडताहैः 

दे वृहत् कहते ह । 
त्रिष्टुभ्, गायत्री, सभी छन्द यमके प्राधीन ह। 

[1 णि 

२६, १०-१५, पितरः 
विष्णु के परम पद श्रवा तृतीय स्वं मँ रहने वले पितरो को 

केवल दो (१०, १५ तथा ५४) सूक्तं मे सम्बोधित किया गया है। मृतक 
पूर्वजं को पितर कहाजातादै। इन्होने यमकेलोक मे जाने का मागे 

बनाया | उनके नाम शङ्धिरसः, श्रधर्वन् , गयः, वतिष्ठ प्रादि ह | यह् नम 
प्क तथा रेत् की रचना से सम्बन्धित पुरोहित पारो के समान 

ही ६। 
पितरों फो शरपर, भधर श्रौर मध्यम श्रथवा प्रान प्रौर पवीन मे 

विभाजित किया जाता है। यद्यपि उनको सन्तति उनको नहीं जानती 

परन्तु श्रमिनि देवता को उनका ्ञान सवेदा रहता है। वे यमके साथ 

उत्सव मनाते है (श्रथ पितृन् सुविदतरान् उपेदि, यमेम ये सधमादं सरवन्ति १०,१४११०) 

नौर देवताश्रों के साथ भोजन करते दै। वे सोभ में भ्रनुरक्त दहै श्रौं 

सन्तति द्यरा श्रपण किए हए तपण के प्यासे रहते है । भैटों का सोमके 

साथही उपभोग कसते द । इन्र तथा प्रन्य देवताश्नों के साथ वे एक 

ष्टी रथ परभ्राति ह| हजारों कौ संख्या मे प्राकर वै दक्षिण दिल्ामें 

य्नवेदि मे श्रास्तीणं बहि परपक्तिमे खड़े हो जते है श्रौर मधपान 

छरते है उनके भोजन के लिए बलि प्रपणकी जाती है। उनपे प्रार्थना 

कीजातीहैकरि वे श्रपते भक्तों कौ रक्षा करे श्रौर भ्रपने वंशजो कै 

मानवीय श्रपरध के लिए उनको क्षति न पहृचाएं । धन) संतति, पुत्रो 

की दी्ेश्रायुकीप्राप्ति कै लिए उनका स्तवन करिया जाता है । 

देवताश्ं द्वाय किये जाने वाले लौकिक कायं फभो कभी पितरो ते 

सम्बन्धित किए जति ह! श्रतः कहा जाता है कि उन्टीने प्राकार की 
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चमकते तारको से श्रलंकृत किया, श्रन्धकार को रातिमें स्थिर किया भ्रौर 
प्रकेएराकी दिनमें। 

उन्होने प्रकाश का श्रन्वेषण किया श्रौर उषा को जन्म 

दिया । पित्ते हारा गमित माग पिवरृयान कहुलाता है श्रीर देवताश्रीका 

द्याने | 

श्रनुवाद 

१. भ्रवर, उत्तम, मध्यम सोमभिय पितर उठे। मित्रवत्) सम्यक् 
्षाता जो पितर श्रमरजीवनकोप्राप्त हुए्दैः वे हमारे इन प्राह्वानों 
म हमारी रक्षा करे। 

२. श्राज यह् वन्दना उन पितरों के प्रति हो जो प्रहूले तथा पश्चात् 
चले गये ह, जिने स्थयं को पृथ्वी के उपर श्राकाश्चं मं श्रासीन कर 
लिया है भ्रथवा जो श्रव सुन्वर श्रावासों वाली बस्तियोमेदहं। 

३. मैने यहाँ सुदाता पितरों तथा पौत्रको एवं विष्णु के धिराल 
डगकोप्राप्तकरलियाद्ै। वेजौ, पवित्र घासं पर बैठ स्वधा सहति 
प्रपत सोमकफाभागकलेगे, वे भ्रति प्रसन्नतासे य्ह श्रापएं। 

४. पवित्र घास पर बैठने वाले है पितरो, भ्रपनी सहायता सहित 
दधरभ्रभ्रो, ये भ्राहृत्तियां हमने तुमह भरित की है। एनका उपभोग 
करो } एवं प्रधिकतम लाभदायक सहायता के साथ भ्राग्रो; हमें कषतिषठीन 
स्वास्थ्य तथा भ्राशीवदि प्रदान करो । 

५. पवित्र घास पर र्खी हृद प्रिय निधियों फे लिए सोमप्रिय 
पितर निमंतरितकियिग्येदै। वेभ्राए वे यहाँ सुने, वे हमारे पक्ष में 
भोले, वे हमारी सहायता करे । 

६. घुटनों को भुकाकर) दक्षिण की भ्रोर बैठे हृए तुभ सब प्रसक्तां 
से दस यक्ञ कास्यागतकरो। ह पितसे, हमे किस्त एसे पापके कारण 
क्षति न पटवाभ्रो) जौ किती मानवी दुर्बलता फे कारण हमने तुम्हारे 
प्रत्रि किया हो | 

७. पूजा फरने वाले मर्त्यं को प्रण (उषाभ्रौ) की गोद मेँ बैठ कर 
वैभब प्रवान करो दहै पित्तरो, भरपने पूरो फो उन वैभवों का एक भाग 
भेट दो । तुम यहो (हमे) शक्ति प्रदान फरो । 
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८. हमारे सोभभ्रिय पितर, वसिष्ठ, जो सोम की वृदो $ लिए 

५६ पी जाते है, उन्रके साथं उनकी भटो को बासते हुए, उन इच्छा- 
शीलो फे साथ इन्छारील यम प्रसन्नता से ल प्राहुतियौ का भक्षण करे 

९. भेजो हफ्ते हए, श्राहृत्तियोके ज्ञाता, छचाभ्रों के सूप मे 
रचित स्तुतिकर्ता पितर देवताश्रों मे त्रषातुर हृए है; उन स॒स्यं तथा 

विवेकी पितरो के साथ जोग्म॑हो रहे पात्र कफे ऊषर बैठे, हेः श्रन्ति 

स ्रोर श्राभ्रो | 

१०. वे जो सत्यवादी है, हवियों का भक्षण करते हृए, हेवियों 
का पान करते हृए जो इन्द्र तथा देवताश्रो फे साथ एकह रथं भे (होते 

है), उन देव तं ता दूरवर्ती पितरोकेसाथजोगम॑होर्हे पात्र कफे ऊपर 

वैरसतेदै, हे श्रम्ति (हधरः) प्राग्नो । 
११. हे पितरो, श्रमिनि हारा भक्षणकिये गये तुम हषर भ्राभ्रो | 

तुम सये श्रपने श्रपने श्रासन पर नीचे बेठो। तुम जिनके. पाप्च उपयृक्त 

पय प्रदर्शन है; पचिन्र घास पर श्रपित की मई श्राहूतियों को ग्रहण करो । 

तब शक्तिशाली पुत्रो वाला धन हमे प्रदान करो । 

१२. हे जातवेद, तुमने प्रार्थना कयि जाने पर श्राहृततियौं का 

सुगन्धित करके पचा दिया दै) तुमने उह पितरो फो भेंट किया दहै। 

उन्होने स्वधा) कै साथ उनका भक्षण किया दै। है देव, तुम (ईन) 

प्रपित हवियों को खाश्नौ । 

१३. है जातवेद, वे दोनों पितर, जो यहाँ ह तथा जो यहाँ नहीं 

है, वे दोनों जिनको हुम जानते है तथा जिनको हम नहीं जानते) तुम 

जानते दौ किवे फितभे दह] तुम स्वधा सहित सुसम्पाद्ति दसं यज्ञ का 

सेवन करो। 
१४. वे जो, श्रगिनि से जलेरहैश्रौरवेजो नहीं जले; जो द्युलोकं 

मे 'स्षधा' द्रा भ्रति प्रसन्नै सावभौम स्वामी को भाति तुम श्रपनी 

शत्ति द्वारा प्राणों कै पथप्रदौना्थं इसके शरीर को उनके साव 

मिलादो। 

२५) १ ०- २४, किलष 

कऋग्धेद मे कित्व श्रथवा जुश्रारी कौ कब।र चचा श्रा है ) प्रतीत 

होता है ्रार्यो पे चूतं भ्रति प्रिय भ्यस्तत धा । यजुर्वेद भे श्राषितयदरष, 

कल्पिन्, श्रधि-कल्पिन् तथा समभास्थाचु प्रादि नाम कितव को दिये ये 
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है। सम्भवतः एनम से प्रन्तिम नाम कितव के धूत-सभा से घनिष्ठं 
सम्बन्ध का चौतफक हो । एने से पहला जुश्रारी के दुभग्पि का 
सुचक है । 

जए कै पासि विभीदक (बहेड।) के कड़े छिलके वाले फल से बनाये 
जाते थे श्रौर हरिण, जिस परवैफेकें जाते थे, धरती पर बनाये एक 
फलक-सद्श स्थान का द्योतक दै, जिसका केन्द्र गतोदर होता था। 

प्रस्तुतं सूक्त में श्रभागा जुश्नारी श्रपनेश्राप को धिक्कारता है, 
वेयौकि उसके व्यसन ने उसकं सारे परिवारकोसकटमेडाल दिया है। 
स्व्यं को सुधारने का उसका निश्चय टिकता नहीं, क्योकि मायावी पासो 
की शक्ति दधंषंहै। फिरभी १२ये मन्त्र में वहु फिर इस लतसे पीदा 
छडाने की घोषणाः करता है । सूक्त कंश्रन्त मे एक योनासा है! इस 
सूक्त की विशेषता इस बातमे है कि एक मन्त्र (११) को छोड़कर समस्त 
की रक्तता श्रात्म-वार्तालापको र्पमे की गईहि। 

श्रनुवाद् 

१. ऊचे (स्थल) मे उत्पन्न) कोलाहलमय ये (पासे) मुभे मस्त 
कर देते ह। खुली हवा मेँ उसन्न ये (परसि) नतोदर फलक (या स्थल) 
पर लुढृक रहे है । सजीवं बहर के (पसो नै) मुभे प्रसन्न फियाषहै, 
सोम फे उस पानं की तरह, जो मुजवन्त पवेत से प्राया हो। 

२. उसने कभी मेरे से कलह् नही किया, वह् कभी एष्ट नही हु । 
वह् मेरे मित्रो तथा मेरे प्रतिं कृपालुधी। यदि मने पतित्रत्ता पत्नी को 
परे धफल दियारहै, तोदइसकाकारणतकिकादावहै। 

३. मिरी) सासमुभफसेरुष्टरहै, मेरी पत्ती मुभ परे धकेलतौह। 
संकट में मुभ पर कोद दया नहीं करता । मुभ नहीं दिखता कि जुश्रारी 
कालम्भक्याहै। वहु बिक्री के लिए प्रदर्शित ष्ढे घोड़ेकी तरहंहै। 

४, श्र दूसरे उसके पत्ती कौ सपरं करेगे । विजेता पमि उसकै 
धन के लोभी ह । पिता, साता, भाई उसफे विषय मे फहुते है - हम दहसे 
नहीं जानते । बंधे हुए इसको ले जाभ्रो 

५. जम् मँ निश्ययकरताहंकि्मै न (पांसो) के पाथ श्रौर सेलना 
नहीं चाहता तो मै उन भिर्घोँसे पचे रहं जाता हूः जो चले जाते हैं । 
पर जक शरे पतसि ष्वनि करतेहैः म कुलटा की भांति संकेत-स्थल को 
दौड्ता हू 
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६. श्रपने से प्रह्न फरता, जीतने की श्राया मे स्वयं को फलता 
जुश्रारी क्षालामे प्रवेश करता है। पर पमे उफी इच्छाके विपरीत 
जाते है, वे उसके प्रतिद्न्द्री को विजय दाव देते है, 

७. पसि वस्तुतः श्रङ्कुलवत् है, काटने वाले) वे नाशकर्ता है, 
सताने वाले श्रौर संताप-कर्ती । उनके उपहार बच्चों फे उपहारो फी 
भत्ति) जो जीतने उसपरवेप्रहारकरते ह, शहदसे ्रावृत (वे) 
बलपू्वेक जुम्रारी को (पकड़ सेते दै ।) 

८, तीन बार पचास का उनका गण, सत्यधर्मा सविता देवता कौ 
भाति वेलताष्ै। येउग्नके क्रोध के समक्ष भरफते नहीं। राजा भी ₹न्ै 
नमस्कार करताहै। 

९. वे नीचे को उद्लतेर्है उपरकोकूदतेहै। 
हस्तहीन ये परसि) हाय वालों क्रो श्रभिभूतकरते हैँ। 
नतोदर फलक पर फे ये दिव्य प्रंगारे, शीत होने परभीहुदय 

को जला देते है 
१०. जुश्रारी की परित्यक्ता पनी संतप्त होती है श्रोर न-जानै- 

कट्-चककर-काटते पुत्र की जननी-(जोपृप्र) छणश्रस्त हौ; भयभीत 
हो, साचि मे धनाथ दूसरेके घर जातादै। 

११. जब जुश्रारीस्त्रीको, दूसरे की पत्नी को तथा भ्रच्छी तरह 
विदाई सेज को देखता है, तब उसे श्रनुताप होता है । प्रातःकाल हौ भूरे 
घोडों को जोतकर (खलता हुश्रा जुश्रारी, हारकर) सायंकाल हीनदद्या पे 
प्रागके पासश्रागिरताहै) 

१२. जो तुम्हारे विशाल गण कानायकदैः जो तुम्हरे संघ का 

प्रमुख है, म उसके सम्पुख श्रपनी दस (उंगलिर्या) फैलाता हं भ्रौर सच 
क्ता हँ कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। 

१३. प्पपिों से मत लेलो, चेती कयो । (दष प्रकार प्राप्त) धन 

मे संतुष्ट रहो, उसे पर्याप्त समभो। वे हैँ तुम्हारी गौ हे जु्रारो, 

वह है तुम्हारी घरवाली, यह् सुमे श्राय सविता ने कहा है । 

१४. (श्राप्नो), भित्रता करे, हम पर दया करो । इस निदेयता से 

हमारे ऊपर श्राक्रमणन करो । तुम्हारा यहु क्रोध शाति हो श्रौर तुम्हारी 

दातरूता भी । कोृश्रौर भूरे (पसो) केवश मेहो 
नाका 
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कषान का यह् स्तव दैवी वाणी के मूले लोत का व्याख्यान करता है। 
उसके मूल-स्ोतों का प्रावासं उन नामों महै जो प्रथम ऋषिर्योने 
पदार्थो को दिये, इकटठे विचार करके, भाषा की मानों लाज में स्वच्छ 

छसके : एस प्रकार उन्होने भाषा पर एकं कत्थाणकरारी चिह्ध लगा 

दिया । 

वाणी का सम्बन्धयक्ञसे दहै: वह ऋपियों कै यर्हां उपलब्ध होती 
है, उसे उनमे से निकाला जता है तथा सात्तव की सेवामें नियुक्त करने 
के लिए उये विभक्त कियाजातादहै। पर हूर कई भाषामे प्रावीण्य प्राप्त 
नहीं कर सकता, भाषा का पाण्डित्य भाग्यवंत को प्राप्तं होताहै। 

भाषा फे पाण्डित्य के विषय में यहु उतना जोर व्यक्तिगत योग्यता 
पर नहीं है, जितना परस्पर सोहादं पर है, जिसे सलीत्व' कहा गया ह । 

सकी अ्रावर्यकता वादविवाद प्रतियोगितामे स्ाफीदारोंको होती थी) 
यह् प्रतियोगिता यज्ञ का प्रभिन्न प्रग ग्रा कस्तीथी] इससे समभ 
प्राता है कि स सूक्त मे किप्तलिए यक्चके चार प्रधान पुरोहितींका 
उत्लेख है । प्रन्त में कहा गया है कि यह् प्रतियोगिता स्वयं एक पावन 
फायंहै,जोपपसे परित्राण कफरतादहै) 

श्रतुवाद् 

१, हि बहस्पति तब वहु वाणी का प्रथम प्रारम्भ था, जब (पदार्थ 
का) नामकरण करते हुएवे कार्यरत हुए । श्रपने प्रेम के प्रभाववद्य उनके 
प्रतरमे छुपा हुश्रा सव कुठ भ्रेष, त्रुटिहीत स्वयं प्रकट हौ गया । 

२, छाल में सत्त कौ भांति (श्रपने विचारों को) स्वच्छ करते 
हुए जब मनीषी चिन्तनक्शकिति की सहायता से वाणी की रचनाकरते दहै, 
तमही मित्र मित्रताश्रों को प्हचाननेदरै; उनकी वाणी पर एकं प्रमुख 
चिल्ल होता है । 

यज्ञ को सहायता भसेवेवाणी के मार्गं मे चले हँ । उन्होने 
ऋषिश्रों में प्रविष्ट हुई उसको लिया है। उसे बापसला उन्होने 
बहुभागो मे र्बाटा है । सात गायक उसका गुणगानकरतेहैँ। 

४, भ्रं होने पर भी एक वाणी को तहीं देखता । 
कान होने पर भी एक इते सून नहीं पात्रा । 
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एक प्रौर के निमित्त वह्, पत्ति के लिए प्रेमपूर्णा पत्नी की भांति, 
प्रपने शरीर को म्रनावृत कस्तीहै। 

५. एकश्रौर के बारे मे यह् कहा जाताहैकि वहुकठोरदहै, 
मित्रता मे मन्दगति । उसे प्रतियोगिता मे भी कोद प्रागे नहीं बढाता) 

ग्रपनी वन्ध्य कल्पनाशक्ति सहित वह् (एकाकी) प्ंचरण करता ह। 
उसकी श्रत वाणी पुष्प तथा फलहीन दहै) 

६. जिसने विद्याग्हूण मे श्रपने सहृकर्मीं को, श्रपने सखा को तमजं 

दिया, उसे वाणी काको श्रधिकार नहीं। वह् जो श्रवण करतार, व्यथं 

है । उसे पुण्य मागं का ज्ञान नहीं| | 

७. ने्नवन्त, कर्णैवन्त हमारे मित्र स्चनाशक्तिमे बगाबरनहींदहै। 

कुं उन दों कौ भाति ह जहां जल मह् तक भ्राता है श्रथवा बगल तक् । 

दूसरों मे केवल स्नान ही हौ सकत।( है । 

८, भित्र की भाति जब ब्राह्मण इकद्ठे हो ये करते हैः भ्रौरं 

प्रपनी प्रतिभाशक्ति से तत्काल सूक्तसुजन करते ह, तब (प्रपरयाप्त) शक्ति 

ताला पी रह जाताहै. दूसरे प्रागे बढ़ जाते ह) मन्त्र को घोषणा 

करते हुए । 

९.चेजोनश्रगे जतिटहत पीरेजो सोम काभ्रमिषवण करने 

वाले योग्य ब्ा्यण नहीं है, वे वाणी का श्रनुपमुक्त उपयोग करते हवे 

मूखं चिधडो का तानपिटा बुनते है। 

१०. प्रतियोगिता मे विजय प्राप्त करने वाले यक्श्वी मित्रके 

ताथ सी मित्र प्रसघ्च होते ह। वह उन्ह पापसे बचाताहे, उनके लिए 

लीविकोपाजन करता है, प्रतियोगिता का पुरस्कारं जीतने के लिप वह 

करच्टधी स्थिति मेहोप्ताहं। 

१९१. कऋचाभ्रों की फसल बटोरते हए एक ( निरचेष्ट) खडा 

रहता दै । दूसरा शक्वरो मे गायत्री का गान करता है । क्रमागत विद्या 

का उपदेश प्रक्षा देता है। श्रन्त पै एक प्रौर यज्ते कौ मात्रा फ 

मापता है) 
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२६, १०-६०, पुरुषसूक्त 

यह विर्व एक विशालकाय पुरुष से उद्भूत हुश्रा है, जिसके 

विशाल श्रेगौ का दस सूक्त केश्रारम्भमे ऋषि वर्णन करता ह। उसके 

एक चौथा माग सेही सृष्टि की रचनां हय गर्ई्। अवशिष्ट प्रमृत है, 

जो श्राकाक्च मे श्रवस्थित है। सर्वप्रथम पुरष--विराज् की सृष्टि हु 
जो पुस्त्व तथा स्त्रीत्व शक्तियां ह| इनके पारस्परिक सम्बत्ध बदलं 
सकते हे । 

स तरह व्याख्यान फे श्रनन्तर पुरुष को एक सवंहूुत यज्ञ कीहूवि 
मो खूप मे चिश्रित फिया जाताहै। इस यज्ञं फे कर्तीदेव है] पुष के 
रीर फे खण्डः होने पर उसमे श्रलग प्राणियों) पदार्थो कीं सृष्टि 
होती है-- पशु, वेद के भाग सामाजिक वेगं, प्रहु) नक्षत्र भ्रादि तथा 
ग्राकाल पृथ्वी भ्रादि। इन सवका भ्रापस मे श्रेणिगत सम्बन्ध भी दिखाया 
गयाहै। ११ तथा १२वें मन्त्र मे एकं ब्रह्मो है. श्र्थात् प्रश्नोत्तर 
कफे दो इलोक | 

१५बे मन्त्रम फिरयन्नका वर्णन है। श्वे मे निन्कषं दै, वहां 
मूल-विचार को दुहराया गया है--यज्ञ ही सवते ्रेष्ठ कमं दहै, 

यज्ञ तथा बाहरी पदार्थो मे समानीकरण कंद वैदिक प्रन्थों मे 
उपलभ्य होता है; यह् सादृद्य उपनिषदो तक परया जता है। (देखिये; 
पृहद्० ठपण०्का प्रारम्भ, जह ब्रक्याण्ड को यज्ञ का श्रव कल्पित किया 
गया है| सी तरह कौर उप० ३, १६१७ सत्ता को सांकेतिक यज्ञ 
कल्पित फिया गया है | . दसी तरह देखिये, तै उप० १,७,१; भु° रप० २,१,४; 
शददा ० उ१० ६,२) । 

ब्क्षाण्डव्यापी विशालकाय पुरुष का वणेन (उपे यज्ञे मे बलि किया 
गयादहयोया नहीं), कई रन्यो मे मिलता है : देखिये, 5८० उप०, १,९; 
ष्ये० उप० २,८)} पुरुषो षाध यश्वः, प° उप०, ९,१६,१ । 

श्तुताद् 

१. पुरष के सह शिर दै, सहल तेतर तथा सहल पाद । एक द्र 
से दूसरे छोर तक पृथ्वी को ढककर वह् उपमे परे दश भंगुलौ फैला है। 

२. यह ब्रह्माण्ड ही पुरुष दहै, नजो कृद प्नौर जो कुद भावी है| 
प्रर भ्रमृत राज्यका वही दर्वर है क्योकि वेह श्न्नसे परे बढता है। 
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३. एसी है उसकी महिमा श्रौर (वह्) पुरष दससे भी ्रधिक शक्ति- 
शाली है। सारे प्राणौ उसका एक पाद टै तथा चुलोक में भ्रम 
उसके (बाकी) तीत पादे है। 

४. ४५ तीन पादो सहित पुरुष ने श्रपने को ऊषा उगाया है । 
चौथा पाद यहा उत्पन्न हृश्राहै। वसे वह् सब दिशाप्रो मे फैल गया तै, 
उन पदार्थोकोश्रोर्जोखातेहैप्रौर उनकीश्रीरभौ जो न्ट खाते | 

५, (सजंनात्मक) शक्ति उससे उस्पत्न होती है | 
(सजंनात्मक) शक्ति से पुरुष उत्पन्न होता है । 

उप्पन्न हो उसने श्रमे श्रपको प्ष्ी क पश्चात् तथा श्रागे एकं 
जैसा बट लियाहै। 

६. पुरुष को हवि बना जव देवताग्रों ने यन्न फा विस्तार क्रिया, 
(तैव) यस्त (यज्ञ का) धुते धा, ग्रीष्म इन्धन तथा शरद् हवि थी । 

७, बहि के श्रासतन पर उचने परुष का, (पर्णाति) यक फेरूप 
म श्रादिजात पुष का प्रौक्षण किया । उसके दाया देवताभ्रों ने यश्च सम्पर्न 
क्षिया; एेषे ही साध्यौने तथा क्षियो ने। 

८. सम्पूणल्पेण हृत उस यज्ञ से मक्खन एकश्च फिया गया । उसपत 
भायघ्य पदु, मरभूमि तथा बस्तियों के पश्य निमित किमे गये | 

९. सम्पू्रूपेण हंत उस यज्ञ से ऋषा तथा साम उ्पस्त हए । 
छन्द तथा यजुष भी तस्माज्जात है। 

१०. उस (यक्ष) से श्रष्वं उस्पत्न हुए भौर वे सब पशु भी, जिनके 
(मुस मे) दातो की दो पंक्तियांँ है । गोधन तथा भेष वकरीरभी उसौसे 
उतपन्न हए । 

१९१. जब उन्होने पुरषं को खण्डं षण्ड किया, तौ उसफे भागोंको 
इ्टोने कैसे बदा । उकं मुख का, उसकी भुजश्रों का) उसकी जारो 
तथा पैरों काक्या नाम बना। 

१२. उसका मुख ब्राक्षण बता, क्षत्रिय उसकी भुभाश्रो ते रित् 
है, उसकी लंघाएं शित्पौ बनीं तथा एद भय के | 

१३. चन्द्रमा उसके मन से उत्पन्न हुमा श्रौर सूयं उसकौ धृष्टि 
पै। उसके भुख से इन तथा प्रन धौरंप्राणींसे वायु । 

१४. प्रन्तरिक्ष उसको नभि से तथा शीर्षं ते श्रकादा उत्पन्न 
4 उसके चरणों से पृथ्वी पथा कानों से दिकषाएं : ईस परह लीको का 

हुभा । 
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१५. उसकी सात परिधियां थीं श्रौर उसकी तीन बार सा 
समिधाएं बनाई गयीं : जब यज्ञ सम्पन्न करते हुए देवताश्रों ने पुष क 
(बलि निमित्त) पशु कौ तरह बधा। 

१६. देघताश्रो ने यक्ष के द्वारा यज्ञको सीचा : एेसेये प्रथम ध्म 
ष शक्तिर्या स्वगं भें पहुंचीं, जहां साध्य तथा पूवं देवता है | 

३०, १०-११७, दानस्तुति 
कवेद की परकालीन रचताश्रों मे कुच एेसी भी ह, जिन 

धव्यावहारिकः दृष्टिकोण से (दानस्तुति" कहा जाता है। ये स्चनाएं ऊः 
राजाश्रों तथा संरक्षकों की स्तुति मे बनाई यर्ईहु, जो पुरोहितोंक 
उदार हृदय से दानदेते थे) ये सूक्त ऋग्वे द-कालीन समाज फी श्रवस्थाकृ 
दिग्दरौन कराते है 1 इनसे पता चलताहै फि यज्ञाथं एक धनी यजमाने 
गृहस्थ की श्रवेदयकता होती थी, जो पुरोहितो को यथेष्ट दक्षिणा वे 
सके । इन सूक्तं में तत्कालीन राजाश्रों श्रादिके नाम प्रान्त हते ह 
क्षियो के परिवारभ्रादिकाज्ञाने भी इनमे प्राप्तहोतादहै। 

प्रस्तुत सूक्त मे दानशीलता कौ स्तुति है । धनी फो ताडना दी गयी 
है फि वह कृपणता से बते, विशेषतः उक्ष मित्रके प्रति वहु कृपणनहो, 
भो भूत मर श्रच्छी स्थिति में था | कृपणता के दुष्परिणाम भी समे 
दरसाये गये है । सं सूक्ते को विषेषता इस बातमें है किसके मन्त्र 
वैसे ही उपदेशपरफ हैः जेसे परवर्ती प्चतन््र कै दलोक (इसमे कोई 
पौराणिक या कथापरक उद्धरण नहो भिता |) भ्राठ्वां मत्सर एक तरं 
की प्रहेलिका है । सक्तं फा उदेश्य धर्मायै दान काप्रचारहै। 

भनुवाद् 
१. नही, देवताश्रो ने भख को मृत्यु काएक मत्र कारणं हीं 

धनाया । संतप्त मनुष्यको भी (विविध) मृत्यु प्रतीक्षा करती है। दाता 
फा भन समाप्त नदीं होता श्रौर कृपण पर कोई दया नहीं करता । 

२, जो रक्त होते हए भी भरकफिचन) स्वत्पतम के प्रार्थी के सम्भुं 
हदय को कशोर कर लेता है, उस धनी के सम्मुख, जिसने पदृने उसकी 
तिषाकीर्भी, उसे भी को दयालु तहीं मिलता, 
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३. उदार वहृदहैभो भिक्षु फो, ्रक्नकाम धूमते हए कक्ष फो दान 
वेता ह । मागं में बुलाये जाने पर वहु उसे प्रव्यत्तर देता है श्रौर् भविष्य 
फ लिए बहु उसे भित्र बना तेताहै। 

४. वह् भित्रनहींजो मित्र, सखा, संगी फे साथ भ्रकिचन सर्वस्व 
टता नहीं । उससे दूर चला जाय) प्रार्थी काहु भ्रावास नहींहै। वहु 
किसी श्रन्य दाता की दहे, चाहे वह श्रषरिचितिहीहो। 

५. शक्त श्रशक्त को दानदे, फि (शक्त) दूरगामी पंथकीश्रोर 
दृष्टिपात करे | क्योकि वेभव रथचक्र की भातिहै, वे चूमते रै प्रौर एक 
से दूसरेको चले जाते हैं। 

६. मूख को व्यथहीश्रन्नप्राप्तहोतादै। मै सच फटता कि यदहं 

उसके लिए मृत्युदेड क॑ः भाति हैँ । वहु किसी को संरक्षक श्रथवा मित्र नही 

बनाता । भरकेला खाने वाला स्वयं ही दोष काभागी होताहै। 

७. कर्षणशील फाल मनुष्य को व्रृप्त करता है, चलते हुए पाव 

मां को समाप्त कर देत ह । बोलने वाला श्रह्या मूकसेभ्रच्छाहै। दाता 
प्रदाता से ऊपर हि। 

८, वहु एक पादक द्वारा हिपाद से श्रागे निकल गयो है। 

दो पादौके हारा उसने त्रिप वाले को पीेष्ठोढ़दियाहै, 

चारके साथ वहु मनुष्य की पटहूव मे रहता है, पक्तियों को 

देखता, श्रपती सेवाएं श्रपितत करता हृश्रा । 

९. दो हाय, समहोने पर भी, समान कार्यं नहीं कस्ते । 

एक ही मांकीदो पुत्रियां (गँ) एक जैसा दूध नहीं देती । 

जुडवे (बच्चों की) शक्ति समान नहीं होती । 

दो मनुष्य, जातभारई होने पर भी, एक जेस। नहीं देते । 
१ णि 

३१, १ ०- १२५, वाक् 

दसवें मण्डल फे १२१ सूक्त मे वाण्देवी श्रपनी प्रशंसा करती दहै) 

१०-७१मेभोवाक्कोचर्वाहुर्ईदै। सर्वानुक्रमणी मे वाक् के पितता का 

नाम श्रम्भरेण ऋषि दिया गया है परन्तु इसके विषय मे श्रोर । प्रमाण 

उपलब्ध नहीं हँ । पहले सूक्त मे इसका एक महान् दाक्तिके रूपमे वर्णेन 

किया गया है जो ब्रह्मे उत्पन्न हई दै । उसका मानवीकरण ब्रह्य फ 
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उत्मादिका शक्तिके सूप मे करिया गया है । वहु सब देवतारभ्रो की प्रेर् 
प्रोर उनके फतेन्यों का पालन करने में सहायक होती है । (अष्टं एेभिवषुर 
रषहमि भहमादितयैह्त विध्वदेवैः } । वह् सद्र के लिए धनूष उपलब्ध कर 
ह (षं शवाय धनुरातनोमि) । वस्तुतः एरसका प्रथं यही दहै कि ब्रह्म 
यहु व्यवहार-शक्ि संव कार्यो के पीले वतमान होतीहै। वह् जीदः 
प्रदवायिका है । सब दद्यां दसकरे दारा नियन्त्रित ह (मया सोऽद्नमत्ति 
विपश्यति यो प्रायिति य दं शयोष्युक्तम्, १०, १२५-४) | 

वाक् ग्रौरब्रह्माको एक कूप भी माना गया है। इसलिए 
शिक्षितुपीः की उपाधि दी गर्द्है। वह् सब पदार्धोमे व्याप्त है (भूषस्था 
भूरि भावेशयन्तोम् १०,१२५-६) । प्रपने विरवरूप मे वाक् सर्वव्यापक दै 
(सतः ष्यतिष्ठे भुवनानु विधा, १०,१२५-७) के श्रनुसार वहु परोक्षरूप से सु 
कौ जीवनदा्री है | रष" उसका अरन्य विशेषण है | वह श्रपने तेज पे श्रप 
भक्त को ऋषि, ब्राह्मण श्रवा विद्धान् बना देती है। वह् मानवोंकोषै 
एवं रक्षाका दान देती है। वह् विद्व के सवे पदार्थोकी निर्म है। 

यह् सूक्तं उपनिषदों के दर्शनशास्त्र फ लिए बीजवत् हे । 

श्रनुवाद् 
१. गश््रोंकेसूय, वसुश्रोके साथ चलतीहूं म भ्रादित्यों १ 

साथ भौर विष्वेदेवताभ्रों के साथ। मित्र तथा वरुणः दोनों को उठा 
हु, इन्द्र तथा, श्रि को प्रौर दोनों श्रथिनों को। 

२. य समूृद्धसोमको वहन करतीह, म त्वष्टा को तथा पूषाश्रीः 
भग को | हविभ्रदाता को मै घन देती हूः सोमाभिषवण करने वाले फ़ 
यजमान को, भरच्छे होता क| 

३, मै शासकहं, धन को एकत्र करने वाली। म ज्ञात्री ह 
यज्ञार्हा में प्रथम । देवताग्नों ने मुभे कर् स्थानोमे बाट है, मेरे कई प्रावासं 
है, मै कर्द््रूपों वाली हूं। 

४, मेरी कृपा से षिवेकी पुरुष प्रप्नभेकश्षण करतादै, जो श्वास 
लेता है, जो उक्तं करा श्रवण करता है) जिनाजानेवे मूभमें रहते द। 8 
बहुभरृत सुनो, मेरा फथना श्रद्रेय है । 

५. भँ स्वयं उसकी पोषणा करती हूं जो देवताश्रौं तथा मनुष्यों को 
प्रस्न करता है । जिससे प्रेम करती हूः उसे ओँ शक्तिशाली बनाती ह 
ग्या) ऋषि श्रोर सुमेधा । 
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६. ममश््रके लिए धनुष संचती हू, ताकि बाण मष्टा क्रा 
संहार फरे । मनुष्यो मे प्रतियोगिता की जननी महे, दयावापृथिवीमे 
व्याप्त षटं । 

७. दस ( विष्व ) के उच्चतम स्थलमें पिताःका प्रसयर्मै करती 
हं । मेरा उद्धव जलोमेहै, समुव्रमे है । वहाँ से सब भूतो मंम फल गयी ह 
तथा भ्रपने (सरके पास) प्नाकशकाभी म स्प करतीषह। 

८. मही वायुकी तरह बहूतीहू, सारे सृष्टजात फो हस्तगतं 
करती हुई । श्राकाश से परे, निम्नवर्ती पृथ्वी से परे श्रपनी शृक्तिसेर्मै 
ेसी हु ह् । 

३२. १०-१२१६, नासषीय सुरः 
कऋरवेद के श्रधिकतरे सूक्तोमे देवताश्रों का प्राह्ान किया गयादहै। 

उनमे देवताभ्रों से विदिघ पदार्थो की, संसार मे प्रपेक्षित शक्तिश्रादि की 
प्राथना की गयी है| प्रतीत होता है कि जब इन सांसारिक श्रावष्यकताभ्रों 
से हमारे उन पूर्नं का ध्यान थोडा हटा, तो उन्होने सृष्टि के उद्व 
प्रादि जैसी समस्याभ्रों पर विचार करना शुरू किया । उनके चिन्तन का 
फल ऋगवेद के दसर्वे मण्डल मे निहित है। हन सक्तां मे नासहीय सूक्त 
प्रन्यतम है । 

सुष्टि-सम्बन्धी सुक्तों म यह सर्वाधिक स्पष्ट है प्रौर सबसे गंभीर 
तथा महस््वपूणं । परन्तु दसम स्पष्ट सम न प्राने वालो बातों की संस्या 
हतनी श्रधिक है कि यह्, सम्भवतः, सर्वाधिकं रहस्यमय है} 

ऋषि भ्रपने से पृचता है कि सत् प्रसत् से विलग कसे हुश्रा (यदी 

स्थिति ग्पेद, १०,७२,२ तथाश्मे है) । उत्तर मिलता है कि सत् का 
बन्धन श्रसत् मे है (मन्व ४), बन्धन का भ्रमभिप्राय दै पेतुक सम्बन्धः 

भ्रथवा संलग्नता" (1©€०९९) । श्रादिम कालमें नस्तथा प्ररं न 

भ्रसत्, केवल "उदासीन" एक था, जिसके सप् ने (सुष्टि सम्बन्धी उष्णता 
ते) उत्पत्ति को सम्भव बनाया। फिर क्षम, दच्छा उद्भूत ईई प्र्थात् 

सृष्टि की कामना, च्छा । इस प्रकार उद्भरूत रेतस् दो भागों मे विभक्त 

हो, पुस्त्वयुक्त तथा स्परीस्व-सम्पन्न दो भागों भ विभक्त हो (देखिये 

करेव्, १०,०२,४१) फलता है । इन दो भागों का निर्देश श्रधः' तथा "उपरि" 

चन्दो मे, ररेतोघाः' तथा महिमानः मे, (स्वधा' (सुष्टि के लि 

उत्साह) पथा श्रयति! (्ात्म-दान ) में (मन्त्र ५) उपलन्ध होता है | 



३५८ श्मभष्यसंमह, 

फिर भी, कम से फम मानवक लिए दृष्टिगोचरा सुष्टि का रहस्य 
ना ही रहता है (सन्त्र ६) । देवता सकफे रचयिता नही, कयोकि षे 
स्वयं सफ पश्चात् प्रकट हुए । पस सारी सृष्टि का एक श्रध्यक्ष श्रवश्य 
रै, पर यष्ट १ता नहीं कि उसीने शस सृष्टि की रचना कीश्रौरयहभी 
ज्ञात महीं कि व एस बारे में क्या जानता है। 

विद्टानों फ मत पै परवर्ती उपनिषदों तथा सांख्यदरन फे बीज 
सत्र्॑रथम ग्रह उपलन्ध होते है । एेक्य कौ भावना यहं भ्रधिक प्रौढहै। 

श्रयवाद् 

१. तम न सत् थाम श्रसत् । (तब) न वायन्यदेश था प्रीर्नं 
परवर्ती व्योम । (उस समय) क्या शक्तिपूरवेक गत्तिमान था? कहूँ? 
किसके निरीक्षणमें १ क्या नेह भ्रतिगहून जल धा! 

२. तवम मृत्यु थी त श्रपृत। (तब) दिनि श्रथकवा रातकफा 
निश कोर्ट चिह्न धा। एक श्रपनो स्वधा से प्राणवन्त धथापर 
बात्तहीन । उससे परे भ्रौर कद्ध नहीं था । 

३. उद्धवकाले में श्रन्धकार श्रन्धकारसेढकाथा। यहु (ब्रह्माण्ड) 
जस का एक चिह्लहीन (विस्तारः) धा | तव उष्णता को रक्तिं सेएकका 
जन्म हुभ्रा, शून्य, रिक्तता से भ्राधूत। 

४, फामना दसका प्रथम विकासधी, जो चेतना का प्रथम बीज 
है। भ्रपने श्राप से जिज्ञासा कर मनीषियों ने श्रपने चिन्तन द्वारा सत् का 
बन्धू भ्रसत् मे ठंढ् लिया) 

५. उनकी रस्सी एक छोरसे दूसरे छोर तक चखिची थी | नीचे 
ष्या था? उपर क्या? वर्ह बीज के दाता थे, फिर राक्तिर्या थीं। 
स्वतोजात प्रेरणाएं नीचे थी, श्रात्मदान उपर । 

६. कौन सचमुच जानतादै? कौन यह घोषणा कर सकता है 
कि यह् द्वितीय सृष्टि कर्हा से उत्पत्न हूः कर्हासेभ्रायीहै। हमारे 
(विव) फी परवर्ती सृष्टि मे देवता उत्पस्न हुए, पर कौन जानता 
स्वथं सका उद्धव कहां है ? 

७. यह दूसरी सृष्टि कहाँ से श्रायी ह। यहु किन्हीं धर्मो का 
विषय हृ है या नहीं । उच्चतम व्योम में हसं (विष्व) का जो निरीक्षक 
ह, षह ही इस बारे भँ जानता है-(श्रथवा) वह् भी कुछ नदी जानता । 

00 प 
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२२, १०- १३५, वाहनयाला बाल्लक 

छोटे छोटे वाक्यों वाला गम्भीर मुद्रा का सूचक यह् सूक्त भी 
सुष्टिविषयक ही है। इसका निदेश. छठे मन्व भ मिलता है, जह उद्गम 
कानाम श्राता हैश्रौर ध्वे मन्त्रके प्रष्नोंमे भी| पर इन्हीं प्रनोंसे 
स्पष्ट है किं देस सूक्तं मे, लाक्षणिक दढंगसे एकं प्राचीन कथा का निरदेदा 
है) इसको व्याख्या मे कई श्रटकलपच्चू लगाये गये ह| 

एक बालक ग्रपने भृत पिता को देखना चाहता है (जिसका प्रे 
यह नहीं है किं वह स्वयं मरना चातता है।) पहली दो ऋचाएे रसके 
मुख मे रक्ली गयी ह । निस्सन्देहं बालक ने कल्पना मे एक बाहून का 
निर्माणकियादहै, जो उपमे यमके राज्यम ले जाय) तीसरी ऋचा में 
इसकी श्रोर सकेत है, जिसमे एक वाणी (पिता की वाणी ?) उसे बता्ती 
है कि वह् स्वय, श्रनजाने ही; उस्न यात्रा के लिए वाहुनाल्ढृ हो चुकादहै। 
कल्पना का यह् वाहन यशे ही है । रथः नाव-यज्ञ की प्रतिकृतिर्यां सम्पूणं 
सूक्त मे परस्पर मिलती हैँ । वस्तुतः पदार्थो का उदूगम वते ही भ्रतिर्णीति 
रह जातादहै जसे मृत्युकफा रहस्य । प्रन्तिमि छवा मे (सम्भवतः बालक 
को भ्रारवासन देने के लिए) स्वगं का एक ठोस चित्र है । 

श्रनुवाद् 

१. सुन्दर पत्तों के गृच्छों वाले वृक्ष के तले, जहां यम देवतश्रों कै 
' साथ पान करता है, बहुं हमारे कूलं का प्रधान, हमारा पिता, विचारों मे 

स्वयं को पुरातनो की श्रोर मौडता है) 

२. विषम मागं पर चलते हुए जब वहु विधारे मे पुरातनं फी 
रोर डा, तम मने स्पर्धा से उसकी श्रोर देखा । ने उसे फिर से देखने 
धी श्राश्ा की । | 

१, हे कुमार, धक्रहीनः केवले एक धुरी वाला, सवं दिशश्रोकी 

धरोर भूख षाला जौ नवीन रथ पुमने कल्पना मे बनाया है) बिना 
से ही तुमं इस पर प्ररूढ हौ गए । 

४, है कुमर, जिस रथ को तुमने निपुण वंक्तीभ्रौ (क्रो) कै 
पभ्भूल प्रवत्तित किया, यैहींसेमावमें रका हृभ्रा सामगीत (उसके) 
पश्चि शन्नायप्रादर। 
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५, कूमार को फिसने उध्पन्न किया है ? किसने रथ का निर्माण 
किया है? कौन हमे श्राज बता सकेताटैकि इसका बोक किस प्रकार 
कथा| 

६. सका बोम किस प्रकार काथ? वहीं (वस्तुश्रों) का 
उद्भव है। एक पहूले नीव रलता दहै । फिर कोट निष्कमणमार्ग 
रता है 1 

७. यह है यमका स्थान, जो देवताश्रो का गृह फहलाता है। 
कोई (यम) की वाँसुरीमेह्वाभरतारहै, कोद द्रस देवता को प्रशस्ति 
गानों से प्रलंकृत करता दै । 



ततीय भागं 

संक्षिप्त टिप्पणिर्या 
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१.१९ 
१. दषे ४, २४२ म तथा ५, ६९३ में ड धातु हेफ 

पर्यायवाची है । करई स्थलों मेष तथाश्रु का दकु प्रयोग मिलता है) 
ग्रतः कुछ विद्वान् दद् का श्रथं श्राह्वान करना' तेतेर्है। संस्कृत में इसका 
प्रयोग श्रत्यलप ह । एक उदाहरण है-शिषं शंकरं शम्भुमीशापमीडे 1 

पुगेहितम्- एस् तथा हित (कथित) से इसका उद्धूवदै। परस् 

का उद्गम पूरे तथा शरस् से है । दसके सद्क्ञ शब्द निम्नलिखित है-- भ्रषे० 

एण०, मूतानी 24८05, गोथिक 810 तथा प्राचीन श्रंगरे्ो ए016 । धित 
शब्द जेसे शब्द निम्नलिखित ह-श्रवै० 28४; लातीनी (गा-कद्पऽ, 

६0-प॥पञऽ, श्रादि; यूनासी ८65 । | 

य्नस्य--इस शब्द का सम्बन्ध ऋषिजम् से है, न किं पुरोहितम् से । 

वे ० $#2572., युनानी 1128768 इस जसे शब्द है । 

देवम्- भारतीय श्राचाय दस्की श्युप्पत्ति "वित् कान्तौ से करते 
ह श्रौर पाश्चात्य विद्वान् स्वगंवाची विष् से सका उट्ूव मानते है \, भवे 

मरे ५९८९, लातीनी मे प८्प- दस जंसे ही शब्द है | 

रत्तधातमम्- ऋवेद मेँ रल का श्रं एन न हौ कर धन ह 1 पदप 

किसी शब्द के दोसे श्रधिक भाग नहीं करता) यहाँत्मकोधाका 

प्रभिन्तांश समभा गया है। 

२. पुवैभिः-वेद मेँ तृतीया बहुवचनार्थं एनम् तथा षु दोनों का 

प्रयोग मिलत्ताहै। ऋण्वेदमें न केवलं पूवं तथा नूतन क्षियो का वणेन है, 

शरपितु मध्यमो काशी नाम भिलता है, जसे ९, २१-५ मे तथा ३, ३२-१३ 

मे : यः स्तोमेभिवा्रे पूैभिरयो मध्यमेभिरूत नूप्तनेभिः । 

ऋषिभिः-- पदपाठ मे दस शब्द फो श्रवग्रहचिह् सहित दिखाया
 गया 

हे, जब किं पूरभिः श्रपरिवत्तित रूप म ही उपल्लब्धे है। का(रण--पदपाठ मे 

भ्यम्, भिस्; भ्यस् , सुको तभौ पृथक् कियाजाता है जब पूर्ववर्ती शब्दे 

कोर परिवत्तेत त हुभ्राहौ। 

क्तति--यहौ वह् धातु है रौर 520 ऽपिं प्रानप्€ के 

प्रथमपुरुष एक वचन का यह रूप दै । 

३. र्यिम्--वयुतपत्ति रिस दै जो दाना्थेक रका संक्षिप्त स्प द६ै। 

संस्कृत ‰, लातीनी 1९ दके संजोतीय ००६०४५८ चन्द ई। 
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अग्नस् ग्राप्त कषम के प्रथं वाली प्रषु घातु का श्ण ४८ 
07165601 में प्रथमपुरुष एकवचन का स्प है । 

यशसम्- ्राधूनिक विष्ठान हसे त्रिशेषण भान दसका यकार. 

प्रथं करते है। 

घीरवत्तम्- सस्त वीर, श्रवे० ७118, लिथुश्रातियन ५1४8 
सजातीय शाब्द है, लिना उन्दुव श्वी प्रजनना्थंकसे माना जताहै। 

सके भ्रथं मनुष्य, मनुष्य कौ शक्ति, वीर है । इसका लातीनी सूप ण्यै । 

७. यक्षमध्वरम्--ग्राधुनिक विदधान भ्रष्वर कोयकश्न का विरेषण नहीं 

मानते । उनके मत मे यत्त का श्र्थं तुलनात्मके शूपेण प्रधिक तिस्तरत है) 
दन शब्दों का इस प्रकार इका प्रयोग १, १२८-४तथा र १०-४मभी 

मिलता है । 

दैवेषु गच्छति--श्रभिप्राय है देवान् गग्धति तथा दैवेषु तिष्ठति । 

५, फविक्षतु--कवि का श्रथ है-- निपूणः साना; द्रष्ट कवि। 
तुलनाथेक रूप मेँ कवित्तर तथा कवीय का भी प्रयोग भिलता है } क्रत क घातु) 
शक्ति का घ्योतक है । यूनानी में ४1205 शारीरिक श्रथवा मानसिक शक्ति 
फे लिए प्रयुक्त होता है। श्रये० में सजातीय क्षब्द है 1 ] 

देषेभिः-वेद मे सषा वतीया का सष्योगे तृषीया से कहीं ्रधिक 
प्रयोगं मिलता है। 

गमत्-गम् धातु का श्ण]. ८0०0६८०, (पात् एएलाऽण 
एकवचन है । 

६. अङ्ग-- क्र्वेद मे दस राब्द का एष की तरह भ्रन्ययोगग्यवच्छेदा- 
थंरूपेण किसी बात पर बलदेनेके लिए प्रयोग होताहै। 

क्गिरः- दस पर उदात्त नहीं है क्योकि सम्बोधन-वाची दूसरे दाग्द 
घरमे की तुलना मे, यहु पादादि नहींहै। 

७. दोषाचस्तः--४, ४-९ मे सायण दूस सम्बोधनवाची भी मानते 
है । परन्तु श्रधिकांश श्राचाये इसे सम्मोधनदाची ही मानते हैँ । मैक्डानल 
श्रादिको दिनश्रौर रात् काश्रथं ष्ट नहींहे। 

धिया-धीका श्रे विचारः, धामिक तिचार भक्ति, प्रार्थना भ्रादि 
है । भ्रतः धीरका श्रथू है विचारवान, बुद्धिमान श्रवे० में सजातीय शब्द् 
है 07 श्रथ है बुद्धिमत्ता। 
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भरन्तः यूनानी मे सजातीय शब्द 16701168 पथा प्रवे० भें 
{0818746 हि ¦ 

८. राजन्तम्- यहां षस रन्द का सम्बन्धं शष्वराणाम् से होना 
प्रपेक्षित है 

ऋतस्य-प्रत का प्रथंहै श्रफृति का नियत विधान, तद्यथा सूर्यं 
ग्रौर चन्द्रमा का परिवत्तंतहीन यान । दस भ्र्थं निकला (एक भ्रोर) यन्न 
फे ५८९ विघान का तथा (दरसरो भ्रोर) चारित्रिक विधान] वाद मेष्रस 
दूसरे श्रथंमे एस श॒न्दके स्थानम धमर शब्द का प्रयोग मिलतादहै। 

दभ--सजातीय रष्द है : यूनानी वणात०ऽ, लातीनी तणाप्ऽ तथा 
प्रवे ० 01971 सस्त मे दुसका श्रवशेष दम्पती मे उपलभ्ध है । 

सुपायनः--उपायन की व्युत्पत्ति मे हण रतौ श्रथवा रयु धातु है। 

सचस्वा-दीर्घाकार छन्दपूत्ति के लिएहिः: सच् का सामान्य ग्रथ 
है साथ जाना। सजातीय राब्दहैः: श्रवेऽ 1१९२ । श्रवे० में 12८०6) 
यूनानी मे दुलत, लातीनी मे ऽ्वुपोषपड श्रादि का उद्धूव भी 
यहींसेह। 

("ष्णी 

२, १-२ब् 

१, ह्ययामि-हे (श्रा हाने), 0706४ 11१. उत्तस पुरुष, एकवचन । 

स्वस्तयेः-पदिये सु-्रस्तये। श्रवसे, ऊतये श्रौर स्वस्तये चतुर्थी 
भेहै। 

ित्रावरणाः--छ्ेद मे उपलब्ध दन का एक रूप, जिस 

के दोनों पदों म उदात्त होता है। पदपाठ में दद्ध समास में श्रवग्रह 

नहीं होता | 
जगतः--भगन्त् - (गमनरील) षष्ठी, एकवचन । 

२. मत५म्- पदि मर्तिशरम् | 

स्थेना- छन्दः पूति के लिए प्राकारान्त 1 [ऋ गतौ] 

२३, प्रयता--पत् फो पदपाठ में द्वितीय पद समा जाता है! 

हरिभ्याम्--देवेभिः की भांति सहार्थं तृत्तीया । [श्रवेस्ता : दगा 

$लाण्त्णशा; लातीनी ; लुप पिपेष उलप; त्री. जमन ; 2610} 

शुश्नाभ्याम्--दर्ाम को पदपाठ मे श्रवग्रह् चि दिया गया ह। 

हुसके लिए देखिये १-१-२। [+/युभ् = सजाना 
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४. अभीवुनम्- छन्दः पूति के लिए ईकार । उपसगे काक्तान्त 
शब्द के साथ समसि होने पर उपस्षगं को प्रायः उदात्तप्राप्ति होती है। 
[श्रभि+ «८वु +क्त] 

शाम्यम्- शमी, द्वितीया एकवचन । 

दधानः ~धा), [ए ६. ्राचदात्त । श्रतोदात्त होने पर. ए. 5. 

५. अख्यन्-- ख्या, १-01131; प्रथमपूरष, वहुवचन । 

विर्वा भुवानि प्रथमा बहुवचन कै प्राचोन तथा प्रवचन कूपो 
फा साथ साध प्रयोग । 

६. घ्यावः-धो. प्रथमा, बहुवचन, स्त्रीलिण। [यूनानी-८५य5, 
लातीनी : वाला] 

हए--उसे पूवंष्टीके स्थान परद़्ाका प्रयोग । 
उपस्था--द्िवचन । प्रनूनासिक संधिन होने के लिए। 
विराषार्--विरातष, प्रथमा, एकवचन । 

व्रयीतु~-न 17]2; प्रथमपुरुष, एकवचन । 

उ--पदपाठमें एसे सदा ॐ दहइतिका रूप दिया जाताहै। 

चिकेतत्-चित् (देखना), 1. ऽप पात) *€, प्रथमपुरष, एक- 
व्रत्तत् | 

८. धन्व -- धन्वन् , द्वितीया, बहुवचन । 
हिरण्याक्षः- बहुत्रीहि में रेसा स्वर यदाकदाचित् ही देला जाताहै । 
भा-अगात् गा (इण्) 1001-201251 प्रथमपृरसष, एकवचन । 

९. द्याघापरथिषी- द्रन््समासं का वह् ऋर्वैदिक रूप, जिसमे दोनों 
पदों मे उदात्त होता है। श्रन्तिमि ईकार प्रगृह्य है, श्रतः पदेपाठ में इति 
नोडा गया है । 

धाधते- उदात्त नहीं द्येना चाहिए था। पर इस समस्त त्रिया के 
एकश्रौर क्रियारूप हारा श्रनसृत होते पर (वेति) द्रसे उदात्त-प्राप्ति 
ही गयी | 

१०. रष्षसः--प्रसन्त पंिलिग का स्थर । नपुंसकं के रूप--रहसि । 

११. ते--वम् के चतुर्थी तथा षष्ठी, दोनों रूप (ते) सदा स्वरहीनं 
होते ह। तके प्रथमा बहुवचन (पण) तथा प्रथमा, दितीया) द्विवचन 
(स्मरी ०) नप) बाले रूप (ते) संदा स्वरवान होते है । 
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सवितः--ग्रन्तिम विसजंनीय केरका 
मे उस विसर्जनीय को रमे परिवर्तित कं 
जाता है। 

रच्षा--छष्दः पूति के लिए प्राकारास्त | 

२६७ 

रूपान्तर होने पर पदपाठ 
रफे तदनन्तर इति लिखा 

द, ९-द५ 

५७१ , १. चक्रिरे, लिट्, श्रात्मतेपद, प्रथमपुरुष, बहुवचन । 
२. उक्षितासः--उप् ( “चत् ) बदृना; {951 958५8 | 121 

९1716 

आशत--घंश् (ग्राप्त करना), 0014015५), भ्रात्मनेपद, प्रथम- 
पुरुष, बहुवचन । 

२. दधिरे-धा लिद्, भाव लट् कारैः क्योकि देवतताश्रौं कौ एक 
क्रिया का वणैत्है। 

रीयते--रि (बहुना), लट्, भ्रात्मनेपद, प्रथमपुरष, बहुवचन । 
एषाम्-स्वरहीन, क्योकि किसी नात पर बल नहीं देता । 

४, सुमखासः-स्वरामुसार कमधास्य | 
प्रचथावयन्तः---्यु, [76 {811101]016, पिजन्त । संहितापाठ 

धाले इसके श्राकार को पदपाठ मे सदा हृस्व क्र दिया जाता है | 
भयुगभ्वम्-युन् (भोतना)) 7100201) श्रात्मनेपदः मध्यमपुरुषः 

हुवन । 
५. पिष्यन्ति--सा (बांधना)) सद्, प्रथमपुरुष, बहुवचन । 

उश्दन्ति--्द् (गीला करना), ल् प्रथमपुरुष, बहुवचन । 

भूम--भूमन् › प्रथमा । भ्रन्तोदात्त का श्रं ्ाचुं होता है । (यूननी- 

00112] 

६. सीदत्- सषु (बेरा), 11106812 ९6, ए@ल ) मध्यमपुदष्) 

घटटुवन्नन । [लातीनी-914०] 
छतम-क़, क्तान्तं ! यहाँ क्रियाषलप्रयोग । 
७, महित्वना --सहित्वत्, शतीया एकवचनं । (श्रव्ता-मभ् = 

“भहु वड़ा हाना] 



१६८ ऋगभाध्यसंमः 

अवत्- व् (कृपा करना), लङ्, प्रथमपुरुष, एकवचन | 
घयस्--वि (पक्षी); प्रथमा बहुवचन् । 
सीदन-- सदु लङ्, प्रथमपुरुष, बहुवचन । [लातीनी : 9106] 

८. येतिरे-यत्, लिट् प्रथमपुरुप, बहुवचन । 
भयन्वे-मी (जरसे), लट्, श्रात्मनेपद, प्रथमपुरुष, बहुवचन । 
९. धत्ते--धा, लट्, श्रात्मने०) प्रथमपुरुष, एकवचन, भावे भूतकाः 

काहि । 
ओभ्नत्--उव्ड् (सक्ति-प्रयोग), लङ् , प्रथमपुरुष, एकवचन । 

१०. दाषटद्ाणम्--द्ह (दृढ करता), एलट्तं वमल, श्रात्म. 
तेपद् । प्राकार पदपाठ में हस्व कर दिया गया है । 

१२. शशमानाय---शम् (परिश्रम करना), [लल्लः [एष्रप्रलाग6 
श्रात्मनेपद | 

यच्छत--यम् (खेचना)) कपल र८, [षठडलय) = मध्यपूरष, 
वहुवचन । 

[गी 

ट, १-१ १५ 

, धितम् :- चित् धातु (श्रथः देख लेना, चमकना ।) चिघर 
को भरथः देखे जामे योग्य । देदीप्यमान । 

अनीकम् :~~- भ्र्थं है मुख, जिसे सेना का श्रप्रभाग, सेना, जन. 
समूह रादि श्रथं मी तेते ह । सम्भवतः व्युत्पत्ति श्र (सांसिणेना) से है। 
भ्रवे० मे 97970 मिलता दै, जिसका संकेत पारसी के पेद-भ्रानी मे 
उपलब्ध है ¦ 

चश '-- सजातीय कषब्द श्रवेण मे ०वपथय है । [ /चक्ष्-- 
कसू = कास् | 

भपाः -- पा (भरवैने के भरं मे) का ऽव०्यःा प्रथमंपुसष, 
एकव चसे । 

धवपृथिवी :- धावाधोका प्रथम् द्विवचन का रूपं है, निस 
सजातीय गूतानी ०8 है । पृथिवी का संकेत भरूनानी ० तथां 
पवे० एणष््श्मे है । । य 
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आत्मा :~ प्राचीन श्रग्रेडीमे प्ट से षस की तुलनाफी जा 
सकती है तथा यूनानी श्छ से: प्रथं है चुर्र, ब्राष्प 

२. उषसम् :-सनातीय शब्द है : ्रवे० ५७०1971 । एश्रोलिक 
गूनानी का ण्ठ (श्वपऽ-ठ8) तथा लातीनी पपाठ (®20७८82) भी 
सजातीय है । 

नरः :-- चुका प्रथमा बहुवचन । श्रवेण में 209, यूनासी में 
५7८7 (मनुभ्य ), प्राचीन लातीनी मे 0८० (शक्तिदालो) उपलब्ध है । 
पटहुसे विधा, वा श्रादि को तरह णर भी केवल समासान्ते प्रयुक्त होता था । 

युगानि :-- पहला अ्रथं है बेल के जुएका। लातीनीमे ||षषप्रण, 

यूनानी में धप्ट6ण, ्रप्रजी मे +ण५, फ्रसीसी मे ०४४ सजातीय है । 

वितन्वत :--तन् का श्रथ है लीचना, वितन् से श्रमिप्राय खींच देने, 
पला देने, सम्पूणं करने से है। प्रवे 12, लातीनी ।6पलः (पकड 

रखना) तथा १८14८1८ (खींचना), गूनानी प्लाप्लप सजातीय है । 

प्रहवाः--सजातीय शब्द ह ; लतीनी ९१०४७, यूनानी (11)1009, 

प्राचीन स्तैवानिकं टाप, श्रवे० 23702 तथा लिथू ० १३५६ । 

पतग्या :-~- पएत-व रोीघ्र-गामी । सूर्यं फे प्रश्वेका नाम भी एतग्ब 
है अवे० मे ०८।०४ (प्राचीन रूप 8€-18.-2५-2) है | 

श्रलुमायास :-- मद् धातु । पहला श्रथः गीला होन, पानी 

टपकना । फिर मदमत्त होना, भ्रानन्द करना । 

४. मध्या कताः :- कोवं के मध्यमे ही, प्र्थात् जब कामं भ्रधूररा 

ही था। मण्या-मभ्य कुन्द फा तृतीया एकवचन है, जो यहा उपसगे फे रूप 

मे क्तः से सम्बद्धहै। 
सष्जमार :- इसका कर्ता रात्रि है प्रौर कठं के मत में श्रमिकं 

है। मुद यह् कते है कि सूयं प्रकटरूपेण तथा श्रमिक श््यक्तरूपेणं इसके 

कर्ता ह । 
अयुक्त :- य् घातु, 82078, प्रथमपुरष, एकवचन, भ्रातेमनेपद् । 

सधस्थाघ् :-~ सथ सट फा प्राचीनरूप है । (प्रषे० 0९0९) । 
तयस्य, सधमाद, सधस्सुति मे ६सका प्रयोग उपलब्ध दै। शाब्दिकं अर्थं है) 

इक खंडे होना, उपस्थित--जिसपेप्र्थं॑बना, बह् स्थान नह्) लोग 

द्द टौ । 
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राभ्री :~ र धातु (ला) (गड़े रहना, दछुपे रहना) से ब्युप 
मानी जती है । युनानी 121८ तथा लातीनी 12078 देसी धा 
निष्पत होते ह! ईकार पाणिनिसे पूवैही दकार मे परिवत्तिति हौ ३ 
था। वेष्ट में यहु शब्द सदा ईकारान्त है। 

५, अभिचक्षे-श्रमि-च् फा चतुध्येथं तुमून्नार्थक ल्प । चूको 
(काशू-चमकना) से निष्पन्न किया जाता ह | 

रणते - कऋष्वेद मे छ धातु स्वादिगण में उभयपद है। 
भरन्ति--प्रवै० 02101४1, 08181111, यूनानी 0€्०ण, गो 

एवात । भ्राधुतिक भाषा । श्रंगरेजी ७९४१ | 
अधा, पिपृता--न्दः पूति फे लिये श्राकारान्त। 

उिता-- सप्तम्येकवचन । यह् श्राकारान्त शूप, केवल व्यञ्जनो 
सम्मुख ही मिलता है | दूसरा हप प्रीकारान्त है । 

ंष्टसः--धरंहस् फा पञ्चम्येकवचन । शाब्दिक श्रथ है-जौ ग 
घोट दे, बन्द कर द । इससे प्रथं हुग्रा : फष्ट, विपत्ति । प्रवे में ६१४ 
लातीनी में 27लात<, यूनानी मे वहाताल), श्रमरजी मे 10६6) 8४ 
प्रादि सजातीय दाष्द हैं| 

निः- हस उपसं के श्रकेले प्रयोग से पुनरुक्ति का काम च 
जाता है। 

पिपुत्त~-पृ श्रथवा ए (पार ले जाना) का मध्यमपुरुष, लोट् 
बहूव घत । | 

भषयास्--भ-व् श्रथात् जिसके बारे मं फूं कहुनेकोन 
ग्रथति दोषी--जिषसे श्रथं हुश्रा दोष । 

ममहन्ताम्--मह् (बड़ा होना) का लाता शला सै एलः 
196; प्रथं पुरषं बहुवचन । [श्रवेस्ता-मज्--५^मह बड़ा होना] 

४, १-१९१६ 
। १. प्रज्ञम् (भरोड्ना), परषृल् प्रागे को मोडना, मीच फफन 

भ्रगे मेथा प्राग पर रखनी, यज्ञवेदि मे घास बिानाः। 
हयर्मि--ष़ (जुहोस्यादि) । 
त्ेनाञुषा ~ सेमा (फेंका जाने षालां शस), ध्युसपंतति की से। देष 

देषत ईति सेनाभः, तेन | 
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२. धीद्युपत्मभिः- बहूभरीहि होने पर भो उष्टाप्त, परादिरन्दसि 
धुरम् से | 

दारद्ना--ण्व् (प्रभिभूत करना), ए. एष, । यू० (९८४8 
7160108, डोरिक 1६४ पाल\08 | 

भजा- भाजन, सप्तमी, एकवचन । मूनानी शठा । 
२. ममुवान--ष, एटा. 021६. पुरिलिग, प्रथमा एकवचन् । 
भदः दा, 5201131, प्रथमपुरुष, एकववन--भहाः । संस्कृत - 

प्रहुसीत् | 

४. क्षपः---षप्, स्त्री ° हि०, बहुवचन । श्रवे० +8ध) । 
५. अनारम्भणे -रम् म्रम् सजातीय ह, प्रथं है टूना, पकडना 

दरारस्मण फो प्रथं हुग्रा भ्रवेलस्वन, सहारा] 
भवीस्येधाम्--वीद, नामधातु, णर, श्रारमने०, मध्यमपृरष, 

द्विवचन 1 ॥ 

दातारित्राम्-सस्कृत श्रित, युना शल00, ला० व7द्पाया, 

६. दृकथुः--गौणवाक्य की क्रिया होने पर उदात्तप्राप्ति। 
सदम् स्ाके साथ स्वम् भी उपलष्धदहै) सूदातुऽ एकवचन प्रो 

सद् द्वि° एकवचन है । 
कीर्तैन्यम्--श्राय्य)--एन्य,--य तथा--त्व के लप) ९८३ ऋग्वेद 

मे उपलब्ध है । 

७. नस~, प्रथमा द्विवचन । य° वाटाः, श्रवे० 7078 । 

अर्तम्--र्द् (सोदना), {पप मध्यमपुरुष, द्विवचन् 

८. सर्वगणम्--उदात्तानुषार बहुश्रीहि समास । 
९. असुदेथाम्- नद् (धक्का देना), 1071) मध्यमपुरुष, द्विवचन । 

९०. जुज्ुरुषः- ज्, ए. 0971. है इदवैत्, षष्ठी पकवचन~- 
अरुषः 

द्र पि--तुलना कीजिये--लिथुऽ 01810218 1 

यवानात्--च्यु (हिलना), ए1656प६ एवा ,, श्रात्मनेपद् । 

जद्ितस्य :~- हा; 61, {02551५6 97061916 संस्कृत ~दीनस्य 1 

कतीनाम् :--फन्या) (जो पहले कन्यान् रहा होगा), षष्ठी बहुवचन् । 

यूनानी द ० भ 197 0न्तनेवीन। 
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१९. भभिष्टिमत् :--धमि-षस्ति, भभिष्टि ( सहायता 

भभिष्दिशवस्--सहायता मे शक्तिशाली 1 
घरुथम् :~~ यु-थ । 
ऊवुपथु :-- उदु-वप्, ९. मग्यमपूरष, द्विवचन । 

१२९. तन्यतुः :-- तन्यति-( गजना } व । छएन्यु तथा तमयिर्ः 
उपलतन्ध है| 

१२. करा-ङक़ मे (फर्तीला) श्रवा $ (यदि सनाना 
स्तुत्िकर्ता | 

१४७. आस्म: :-- शरास, श्रासन्, घ्रस्म ऋगवेद मे से तीन 
मिलते है । 

असुमुक्तम् : ~ सच्, १10९१९५५, मध्यमपुरुष, हिवचन । 

विचक्च : पि. (211५6 116४111 ४6८ । 

९५. चरिश्रम् :-- चर -्-प | खनिच्) जनित्र, पवित्र कीत 
प्रथ-विचरण का साधन, पवया टोग। 

घेः :-षि-पक्षी । ला० ०५}४ ] 

१६. षुक्ये :- जाप्यस्वरित द्रष्टग्य | प्क) यू० 1६०8, ला० [पा] 
लिथु० ५11४5. श्रगरेसी-+*०1† फरसी सी-10ण], 

सक्षदानम् :-- षद् (काटना, खण्डाः करना), एल. तरा, | 

१७ काष्यम् :-- केवल क्छवेद मे उपलब्ध । श्रथ--दोड़् 
लक्ष्य | 

१८, भयातम् :-- यत के करण उदात्तप्राप्ति | 
धतिः :- एत् (घूमना), नेपुंपकलिग । 
हयन्ता :--हय ( दौड़ना ), नामधातु, 768. षा, प्र 

दिषसन । 
रेवत् :- रयि (रि-र दाने} - षन्त् | रयिमत् तथा रयिषत् भी फः 

कभी उपलब्धं हीते हं । 

१९. चिः :+ यू० धऽ, ला० प्र 
२०. सीम् :- म की भांति सदा उदात्तहीन। 

वुच्ुनाः :--दुस्-ययुन् (वुद्धि, सफलता) , द्वितीया, बहुधचन् । 

२२, पातषे -~ पा, ५६ णि ९८। 
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धाः :-- वार् (जल), नप्सकलिग | श्रवे० श्वरा, यऽ 0111000, ला० 

11118. 

स्तर्थ॑म् :-- स्तरी (वन्ध्या गौ) द्रितीया बहुयैचन । ला० शल], 
यू० 81612 । 

२३. अवस्यते -- भवस्य, नामधातु, चतुर्थी । 
पटु न नेष्टमिघ :-- नका प्रयोग उपमार्थैक है । 
२४. अदियेना :- छन्दःपूरत्ति के लिये श्राकारान्त । 
भपस्वशन्तः :- जब एक जात्य स्वरित के बाद उदात्त प्राये 

प्रथवा एक श्रौर जात्य स्वरित भ्राये, तो इसके पक्वात् १ प्रथवा ३ लिखा 
जाता है, हस्व स्वरकफेहोनेपर १ तथा दीधे स्वर के हनि पर३। 
[श्रवेस्ता-ग्रप् = पाती] | 

२५. सुगच :-- ऋर्बेदमे सु तथा सम् कै पवात् णो को गवव 
हो जाता दै। भ्रतिधि, पतत) दश तथा नव के परचात् इसे ग्देश हो 
जातादहे। 

जगम्याम् :-गम्, एला {, 01, उत्तमपुरुष, एकर्वचत् । 

धे, १-१२द 
१. उपाः- वस् (कान्तौ) रु विकरण होने पर लट् मे रूप वनते 

उ्ध॒ति, उस्ृतः, उश्छन्ति । दसौ को धातुपाठ मे श्रौ विवासे पठा गया है। 
[ प्रवेस्ता--प5 शप चमकता है] । 

अघ्रत्--धि, 1001-201186; प्रथमपुरंष;, एकवचन । 
अर्थम्- ऋ (गतौ)। प्रथः जिसके लिए कोई जाता दहै, लक्ष्य, 

तिश्षाना, उटेदय, यात्रा का लक्ष्य, पथ | 

प्रासाधषीत्--प-सू , 15201181, प्रथमपुरुष, एकवचन । 

२. व्यधौत्-5-201)81, प्रथमपुरुष, एकवचन । 

१३, वसानाः रप , 01686€ा {0871,; प्रात्मनेपद । ला ० ४९३-।४१6) 

यूनानी - [6पणपप । 

७. ससतः- षस (सोना), 77686४६ 21.) ससन्त् ; द्वि° 

बहुवचन । धातु वैदिकं है, लटि सस्ति । 
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५. अप्यस्य "जलयुक्तःके प्रथं मे ऋर्वेद में प्य तथा प्र 

दोनों का प्रयोग दहै) 
फेतुम्- कति (दीखना, चमकना) । गौधिक--114) 5; जर्मेनिके 

। 1 

६. अञ्नः--भारोपीय-- 07} (रनाय), सं° प्रभं छोटा मच्चा 

यूनानी-0॥ 210९, गोर्थिक 2111 (दाय), प्रप्र --0प018)) | 

८. आररेक्--रवि (दछोडना), 5-207;5४ प्रथमपुरुष, एकवचन । 

९. अहु-ऋष्वेद में यह रूप केवल यहा पर हौ उपलम्षह 
मभ्य रूप हैँ बहभ्यः (दो बार) तथा धिः । 

स्वसृणास्-मारोपीय ऽप<स्ठा, यू० ८०, प्रग्ेजी -- 51516 

फ्रसी ० 5०८८ | 

१०. जारयन्तीः नुके साथ गण श्रौरप्रृद्धि, दोनों रूप उपलः 
होते है । जस्यन्ती-जारयन्ती | 

१९१. भद्येत्--रवित् (चमकना); 5-01151; प्रथमपुरुष, एकवेर्चन । 

उच्छात्- वत् , 5111]. प्रथमपुरुष, एकवचन । 
असनि-श्रस् , 31112}. प्रथमपुरुष एकवचन । 
उपरतिष्ठाते- स्था, 5}., प्रार्मनेपव, प्रथमपुरुष, एकव चन । 
१९. अपप्तत्त्- पत्, 0-20715}, प्रथमपुरुषः; बहुतेचन । ला 

610 । ग्रीक 6८16181 = 1108 | 

१३. सस्तोद्बम्--स्मु, ऽ-201;5॥ श्रादमने ०, मध्यमपूषष,) बहुवचन 
अवीघ्रघध्वम्-बध् , £415., 1८, 01151, भ्रात्मनेपदः, मरघ्यमयुषष 

बहु वचन् । 
समेम-- सन्) 2-2015६ 0121.) उत्तमपुरुष, एफवचन । 

शिण 

9, १ पि ९ ६.0 

१. चु कम्-नु काश्रथे--प्रव । स्वरहीन क्म का प्रयोग चुःस, 
हि के श्रनन्तर किया जाता है। 

घोचम्--षच › -401151, 12}. उत्तमपुरष्र, एकवचन । 

२ प्ररतवते--प्रासनेपद मेँ प्रायः इस भौवादिक धातु का कर्मवाच्य 
मँ प्रयोग होता है । 
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ध. व्धार-ध्र, लिट् , 1९0. ५०५६] ]लाष्1}7लात्व | 

५, दरवयवः--देषयु नामधातु, उ ्रादेश् 
हत्था--इद् (इदम् }-था । 
६. चास्तु--यूनानी फर्दशाप । 
गमध्यै--गम् ) 2८, 1101111८ 1 

अयास्य (गतौ) -प्रसुक् । द्वि ° बहुवचन | 
णि 

१. विद्यक्तौभुव कता०-श्रन्तिमिप्नतधाभ्राकोक्र परे होते परर 

सन्धि नहीं होती । 

ऋतावरी- समास के श्रन्तिमस्वरके प्रगृष्य होने पर पदपाठ में 

तदचन्तर एति लगाकर उसे फिर दृहराया जाता है भ्रौर उसका! विष्लेषण 

फिया जाता है। 

५. भखश्चता-स् (भ्रनुसरण करना), पश्चत्, नश (श्रस्तहीन) 1 

दुश्चत-दु8., 52-20115६ प्रथम कुरत) एकवचन् । 

३. भाङवे- ४4 (गाना), लिट् प्रारमनेपद, प्रथमपुरुष, एकवचन । 

४. गृणते गाना) एष्छला एषां लएल) श्रात्मनेपदं । 

फ्मेवातय मे प्रयोग । 
धासथः-- धा (देना), ऽप्णपालौ ४८८ ऽव०ाा8 मध्यमपुरुष, 

हिवचन । 
ततनाम--तन् (सचना), एल्ल्ः शप् पात उत्तमपुर, 

धरहटुषचन । [ लैटिन-- १९०५० = 916८0; परीक-- 72111008) = 81660 | 

सम्-दन्वतम्-्य् (दय) (लाना), लोद्) मध्यमपुरष, पिवन् । 
किनका 

६, २-१२, 

१, यः श्रव ठ, यूनानी 148 । 

जञातः-- प्रमेऽ 2४९, यूतानी ०८105) लातीनी ०६५३ । 

प्रथमः यास्क मतानुसार प्रम (प्रका तमप.वाची श्प) का 

श्पान्तर दै । श्रवे५ 2.0710 । 
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दय्मात्-भारतीय मतः श्प सूखने से । भ्रूरोपीय मतः श्व सासि 
लेने से। 

अभ्यसेताम्- भ्यस् धातु भौ का रूपान्तर है (डरना) 1 धातुपाठ मं 
भ्य भये पाठ मिलता है। 

मूस्णस्य---ग्न बहुत कम मिलता है। ओर शब्द है म्न, निभ, 
घुभ्त | 

सः--म्रवे० 12, युनानी 110) 1105, गोथिक 5२ । 

जनासः - प्रथमा बहुवचन (पुल्लिङ्ग) के लिए भासत् तथा श्रषु 
दोनों उपलन्ध हे । 

२. व्यथमानाम्- व्यथ् घातु का पहला मर्थं है कपना, हिविकोक्ष 
खाना । मानसिक शब्दावली मे श्रथ हो गया--मस्तिष्क का श्रन्यवस्थित 
होना । जिससे ष्या का श्रथं पीडा हृश्रा | 

ध्टृहत्- रह्.) लङ का प्रथम पुरुष, एकवचन । रथं है स्थिर 
करता । श्रवे° मे. 481९2 (पक्का बांधना) सजातीय है । 

परफपितान्-प् का पहला रथं था इधर उधर उड्ना, चक्कर 
खना, धंम्रा छोड्ना, उबलना--जिससे प्रथं हुग्रा) कोष मे उबलना ! 
यूनानी ४वए753, लातीनी (पुणं०, स्रग्रेजी 1076 इसके सजातीय है । 

श्ररम्णात्- र्म का पहला श्रथ टिक जाना, सहाय लेनाहै। धतु 
प्वादि तथां क्रघादि दोनों मेहै। 

धरीय'--उरे का तुलना्ेकं सूप । 

२. हत्वा-- हन. का पहला भयं मारना (० ऽप) है | शन्ति का 
मानान्तर प्रवे ०-शन्दः ] 210४ । 

अहिम-भ्रथे है सपं, यदा वृत्र । भवे ण्ठ, मूनानी +, 
लातीनी 90६ पाऽ तथा लियुभानियन २५९१३ । 

सिन्धून्-पहला श्रथं नदी । फिर सर्वोत्तम तद भ्र्थात् सिन्धु नद । 
अपधा--भ्रपनथा, दूर रखना । भ्रधिकरणे अथं गुफ़ा, चिपाने कां 

स्थान । भाववच्यि, सोलना । 

भ्मनोः--भ्रवे० 2871211, यूनानी 11067 । स्रग्रजी कां 
श्यालः भी सजातीयं है । 

समल्सु---माषाविज्ञा्नशास्जी दसंकी श्युत्य्ति सम-ग से करते 
पोर इसकी तुलना गूनानी 6242005, शोर, कोलाहस से करते ह । 
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७. सउयवना--य्यु से स्यवनानिं | च्यवते, प्रवे० 8 (४) ६४११६ । 

अधरम्--निम्न (र यहाँ तरप का काम देता है) | श्रवे० 2021.2 
ला० 1718 । । 

गुदा- गह (पाना) से तृतीया, एकवचने गुष्टा । क्रियाविेषण 
रूप मे स्वर-स्थान-परिवतन से प्रथं: ष्पा हृश्रा। विरोधवाची शब्द 

है श्राषिः। 

भक्ः- फ़ का 1001-201187) प्रथमपुरुषं एकवचन । मध्यमपुरुष 

मकै श्रकः | र-जात विसे जब संहितापाठ मे २ नहीं बनता, तब 

पदपाठ मे तदनन्तर इति लिख दिया जाता है भ्रौर पूणे क्रियारूपो भें | इति 

र श्रनस्तर प्रायः खूप को पुनरक्ति होती है । 

जिमीषान् ~ जि के [एनध्ः एथ का प्रथमा एकवचने । 

अर्यः- खरि का षष्टी एकवचन । 

५ प्षछन्ति-पाश््वात्य मतमें धातु प्रश् तथा विकरण श है। 

सभ्प्रसारणसे परपु बन जाता है। श्रवे० 0838116 ला० ए6००) 

मर्मेनिकं {4-8€11 1 

सेत्ति-रेसी प्रनियभित सन्धि क्र्वेद में प्रायः होती है। 

क्म्-इ का द्वितीया, एकवचने प्राचीन सूप | 

सो रथः - छन्द के लिए सोभ्य; पठनीय । प्रायः एसा श्राकार 

संहितापाठ मे उपलन्ध हीने पर भी बोला नहीं जाता। यहीं तद्विपरीत 

ठीक है। 

मिनाति कम करने, घटाने के श्रं वाली मी धातु से। गनानी 

0 प्रठ, लातीनी पर्प० | 

ध्रद्---हुदय । यूनानी 1८210}, लातीती ५०८,८०1015; लिथु ०5211013, 

प्रा० स्तै ७५व्1४७९, जर्मे° प्ल, श्ररेजी 1169५ | 

६. दृरास्य दुवे होने के प्रय घाले एश से सम्पन्न । प्रवे० 

४2 ८282 | 

हणः श्रायुदातत क श्रथ है प्रार्थना (नपुसकलिग) तथा, दवितीय 
ल्म पर उदात्त युक्त का श्रयं दै पुरोहित (पुल्तिय)। धा है बृह, 

धना | श्रवे ० 10216511121 । निघण्टु मे दसका भ्रन्तनामपु तथा धननाननमु 

दोनों मे पार दै। 
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क्रे --पारचात्यमते क से व्युत्पसे (किसी की याद मनना) | कह 
गायक । यूनानी मे (टा-भाट) संस्कृत मे कीति । 

प्रामाः-दबाने श्र्थं वाली अरस धातु से) तुलना : प्रप्रजी लर, 
कलतीमी ह्ला, वक्षःस्थल | 

रथासः--% (गमना्थेफ) घातु से । प्रवे० 1208, लातीनी 1018, 
लिधु 128 | 

स्ंयती--तम् -ह (गमने) के क्तान्त रूप संयत का प्रथमा द्विवचन । 

परेऽर--छन्दः पूति के लिए पाठ है परे श्वरे] 

भमिधधाः-सिधरके श्रथंमे भित्र शब्द पुटिलिग है भ्रौर मित्रहा फे 
प्रथं मे नपुंसकलिग । 

नामा--का का प्नाप्रेडित । 
९, यस्मात्-्रूते के साथ पञ्चमी । क्वेदं तथा वाजसनेयो 

पंहितामेक्रकेसाथश्भाको मिलाकर ध्र नहीं लिखा जाता । पर 
कभी कभी, जैसे यहा, पाठमे एसा करना सापेक्ष्य है) 

भवसरे--प्रायुदातत भ्ववस् का श्रथं है सहायता ग्रौर श्रन्त्योदाक्त श 
प्रथं है निम्तधर्ती । 

भष्युतच्युत्-६, १८--५मे हके लिये इसका फिर प्रयोग है। 

१५. दार्थ -स्मरीलिग शर का तृतोया एकवचन । 

शर्धते--ष् (उदण्ड होना) से व्युत्पन्न । 
१९. क्षियन्तम्-वेदमें वि धातु स्वादि, श्रदादि, तुदादि क्था 

कया में ह। संस्कृत मे यह् स्वाविमेभी है) श्रदादि तथा तुवादिका 
धरं है निवासं करना, स्वादि-ेश्वये श्रीर छयादि (तथा स्वादि) का~ 
धा; नाश करना । यहां तुदादिदहै श्रौरं श्रथ है निवास करना। 

भम्बविस्त्--विद् तुदादि है श्रौर उभयपदिन् । श्रथ दंड लेषा । 
१२. तविष्माम्--शक्त्यथेकं पु धातु से । श्रथ--शक्तिमात । 
भस्पफुरत्--~पहला प्रथं दै तेजी से चलना, फिर पैर से धका 

येना | ध्रवे० श्प) मूनानी एभ्य, लतीनौ 6066 अगे 
80प्रा, 8]प्रा | 

९३. धपावा-एथिषी--विष् तधा भस्मै फे ध्यवंधान पैर भी चाषा परौ 
समस्तपद है । भ्रत्य दृष्टान्तं है--नवरस्पेपम्, इष् सु पूषणः बयम् । 
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मयन्ते-कऋष्वेद मे भौवादिक सूप जौहोर्यादिक से कहीं प्रधिक 
उपलम्ध हैं । 

१४. शंशमानम्--परिभ्रम करने, थकनेके श्र्थमे शम् का ए 
087८. प्रात्मनेपद । पाश्चात्य मते शम् को कानच् ] 

„ ऊती--ऊति का तृतीया एकवचन । इकारान्त शब्दो फे ऋगवेद भे वृतीयंकवचने तीने रूप ह : ्राकारान्त--ऊत्या; वीर्ध--उती ; परिवत्त॑न- 
हीन जे स्विति । ईकारान्त शूप प्राचीनतम है तथा अ्रवेस्ता मे, तीनो 
लिगौ के लिये यही उपलभ्ध है । 

१५. दगरर्पि-खेद कर देने के श्रथ मे षु 171608८ का लेट्) 
मध्यमपुरंष, एकवचन | 

विष्वह--विधरह, पिधा, विधा तीनों का प्रथं है सा ¦ 
वीरालः-द्वितीय पद पर उदात्त होने के कारण व्हूत्रीहि है, मकि 

कर्मधारय । । 
विदश्म्--निवष्टु मे यज्ञनामयु पाठदहै। निर्तं भँ कभी यज्ञ 

भरौर कभी वेदन श्रथ है। गैल्डनर फेमत मेँ प्रथं है ज्ञान, बुद्धिमत्ता । 
मेक्डामल ; दैवी पजा, यज्ञ । 

१०, १-३३ 

१, युथोथा--यु (प्रलेग करना); प, प्रा्मनेपद, मध्यमपुरष, 
एकवचन । 

अवैति (गतौ)-- भवन्त्, सुप्तमी) एकवचन } श्रवे ० शपा ५८४ 
(षी घरगामी) | 

्षमेत--कऋ्वेष मे यह घातु केवल श्रात्मनेपदी (स्वादिगण) है| 
२. स्वासेभिः-प्रलुक्समास, ष्वा-दत्त । 
भश्ीय-- चण् (प्राप्त करम), ००४. उत्तमपुरुष, एकषचन । 

खातयस्पाः--छन्दःपूत्ति के लिए प्राकांरान्त । 

विषुचीः-वि-सु-धष्च् -विष्यन्प् ,स्त्रीलिग, द्वितीय), वहुवचन । 
प, ज(तस्थ--म्रवे9 29६8, ल[० रप) सू 2110108) प्र्रेडी" 

४५५6) 1212, फ़सी सी 021 | 
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पषि- प (दी पार फरना)) [765, 10 , मध्यमपुरुष, एकवचने । 
अभीतीः-भ्रथि--हसीः । 

शुयोधि-यु (भ्रलग करना), 3 प्पएल., मध्यमपुरुष, एकवचनं | 

४. दुष्टुती--वुष्डति, तृतीया, एफ वचन । 

सहती-- षति, तृतीया, एकवचने । 

हवीमभिः-हु-१-मन्- हवीमन् । 
दिषीय--दा, 5-10125) ०])६., श्रात्मनेपद, उत्तमपुरुष, एकवचने । 

रीरधत्--रध् (श्रधीच करना), 1९0. तण)5, [पपुं., प्रथमपुरुष, 
एकवचन । 

मनये--मना-संदेह, प्रीध । 
६. विवास्षयम्-वन् (जीतना), सत्तन्त-यिवम (जीतने की इच्छ 

करना). 

७, मल्टयाकुः-- खर, शिजन्त-गृक्य प्राक } 

भपभर्त्ता--षटम्ोश्वन्दसि स्य । 

८, दिवितीचे-श्विति (दयेत, शिव व्र)-रिवव्यजच्, पूलिग, चतुर्थी, 
एकवत्तन ¦ प्रंग्रेजी “1; € ] 

नमस्या-छन्दःपूत्ति के लिए प्राकारान्त। 179), मध्यमपुरष, 
एकवचन । 

९. पिपिशे-पिश् (सजाना), लिद्, आत्मनेपद । यूनानी [नं 1105 | 
योपत्--ु (श्रलग करना), 5-401181, 111., प्रथमपुरष पुकवेचन । 
१०. भ्न -.- प्रथमा एकवचन | 
यजतम् यक्चियम् } श्रवे ° #222818 । 

ओजीयः--तुलनात्मक 07 उग्र । श्रवेण प्द्ु2, धनं ‰२)), 4011519 
(श्रोजिष्ठ) । 

११. नि वपन्तु-नि-वप् (विदाना, बसेरा, फेंकना) । तुलना 
भीजिये- स्युप्ताश्व बंभ्रवः वाचमक्रत, १०, ३४.५ । 

१२. ननाम नमः प्रथमपुरुष, एकवचन । ननम-उत्तमपुरुष, एक- 

वचन । कमार : शब्दां यही, भथमपुरुष-रूप का उत्तमपुरुष रूप फे लिए 
प्रयोग है। | 

१३, यीःयु से । भ्रवे० ४३05, ला ० 198 | 
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१८. धुञ्याः -षृज् (मरोडना), 71002019 [0"6५९11*€, प्रथमः 

पुरुष, एकवचन | 

गात्--गा (गमने), 1001-407}3\ 1], प्रथमपुस्ष, एकवचने । 
मीद्वः- मिद् (सेचने) 061. 271, ४५६.-- मीदूवस्, संबोधन, 

एकवचन । 

१५. चेक्रितान--चित्, 10६. 776, ए, श्रादमनेपद, संबोधन, 
एकवचन | 

घोधि--भू (सत्तायाम्), 100०८ पल) मघ्यमपुरुष, एक 
वचन | 

१ १ $ २-२३५ 

१. असृक्षि :-- सम (छोडना ) , ऽ-2015, श्रात्मने०) उक्तमपुरष, 
एफतेचन (सं° सृजति, प्रवे ५, 16729प | 

द्धीत-घा) 65४, ०01211५6, प्रादमनेपद, प्रथम पुरष, 

एकवचन । 
करति--ू, 1004071४, प्र] ०५11९४९, प्रथमपुदष) एकवचन | 

जोषिषत्- ष. (सेवत करना); 1820151 8४४] पप्र *त, प्रथम- 

पुरुष, एकवचन । तुलना कीजिये : यूनानी-&८१०, लातीनी -& ८५5 

गोथिक-10520, ग्रपरजी-0110086, पफ्रसिीसी-011091. 

२ वेदत् ;--िद् (ज्ञाने) ५ 76361114 801४८1४6, प्रथमपुरष, 

एकवचन । 

अस्ुयैस्य--श्रसुरिगरस्य पिये । 

३ दीदिवांसम्- दौ (चमकना) एन ए ॥त}6 द्वितीया, 

एकवचन | 

दीदाय--दी (चमकना), लिट् ; प्रथमपुरुष, एकवचन । 

५, दिधिषस्ति--धा (देना), सन्तन्त, लट्, प्रथमपुरुष, एकवचन 

सरस्ै-ख, ९8, = 171167181*6) प्राद्मनेपद, भयमपुरषं 

बहुबचन । 
६. परस्-श्रस्तोदात्त, क्रियाविशेषण । भाुदत्त, विक्षेषण 

प्रथमा, एकवचन । 
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७. पीपाय--पि (फूलना लिट् , प्रथमपुरुष, एकवचन । 

विधते :- धिघन्त्, [01९5611४ [81ध्ता[21९, चतुर्थीं । 

८. ऋताया--ता का श छन्दःपूति के लिए । पदपाठ 
ठीक सूप | 

१४. परि दीयस्ति-दि (उड़ना), लटि, प्रथमपुरष, बहुवचनं । 
१५. श्यां सम्--यर्् (देना), ऽ~401151, उततमदुर्ष, एकत चन | 

[ + गणि 

१९, २-३दः 
१. सवाय--पू प्रणा देना, हिलाना) | प्वाय--लोगों को का 

फी प्रेरणा देना। 

तष्पः--तत् प्रसवरूपम् शपः क्म यस्यासौ ( जिसका यह्" 
कामि है | 

२, क्षिसर्ति- ष, लट् , र्हा णिजन्त प्रयोग है| 
निमूभ्रा-निर्-खन् (प्रपना कर लेना) --श्राज्ञाकारी | 
परिज्मन्-जम् (गम्), सप्तमी (मागं मे), 
धिसुचाति--सुष्, ४५९}. ४-30८ं5॥, प्रथमपुरुष, एकवचने । 
अरीरप्रस् -रम् 1८0\\[2116६4८व वताा5॥, प्रथमपुरुष) एकवचन । 

न्ययान्-नि-यम्, 5-201156, प्रथमपुरष, एकवचने । 

ध्यद्धः -वि-घ, लङः, प्रथमपुरुष, एकवचन । 

अरमतिः-रौयः; भक्ति; वाद मँ : विश्रामकह्ीत; ग्रासमान 
प्राथेना-शक्ति; गल्डनरः समय का पालन करने वाला; मैक्समूलर : भ्रत्य, 
भृति; पीटसंनः ऋष्वेद मे ग्थारह् वार यहु शब्दे उपलम्ध है, उने तौ 
कार दससे भाव एक देर्वेता से है । चाकी दो स्थलों मे इसका भाव “दैवीरूप 
मे रक्तवर्णं ्राकाश'" है । 

५ दुथेः-ुर् (द्वार) । 

कैतम्-करित् चित् (देखना, दिखाना, दन्छा करन्), कान्त । प्रथ 
छ्न्छा | 

६. विष्ठित--वि-स्था (छूट जाना, बाहर चले जाना किसी स्थान 
सै), क्त! 

वृवतति--दृत्, 1९4प]211041 06 (ना (6, 
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ित्वी--हा (व्यागे), 2050४१५६. 

। ८ जभुरणः-- सुर (शीघ्रता करना), 16151४८ 160 0८2१६५१ 

21116016. 
गात्--गम्, 10012015}, 81४] ए6[1९€, 

९०. घाजयन्तः--पजय, नामधातु प्रेरणा देना, स्फूति देना), 

{16861 08116116, प्रथमा) वहुवचन । 

भ्वयः--भ्रष्, 011911४6, 10080115}, मध्यमपुरुष) एकवचन् । 

संगथे-सम् ८ गम् । 

१९. भवाति- भृ, ऽपण, लला, प्रथमपुष, एकवचन । 

[ककर 

१३, २-२२ 

१. विष्रिते--वि-सि (खोल्लना)) 0251 72551४८ एशप्ल 1 

जयेते--म् (तेजी से बढ़ना), लट्, भ्रात्मनेपद । 

२. समायणे-सम्- र, ए८्ल्ल॑ 221 {16111€---प्रारा
ण | 

३. भयासलम्--या, ऽ-201}86 उत्तमपुदष, एकवचन । 

श्रगल्प- गम् 700{-20115४, उत्तमपुरुष, एकवचन । 

0 जोहसीति- हु › 1प्{€ा181४6 7168611) प्रथमपुरुष, एकवचन् । 

५. पैः षण् (गतौ), प्रथ मागं । वतीया बहुवचन । 

भद्ि- ह, ८001-801181 {7} 16६९९) उत्तमपुरुष, एकवचने । 

९६. अ्टन--हन् ) लङः, प्रथमपुरुष, एकवचन । 

८. मृष्ठाः-- प् (भुलानता)) 1001-001151, 111] 1611९, मध्यम् 

पुरुष, एकवचन | 

प्रोषान् --घुष्, १५४ प ८1१८ 7168601 । 

ति का-- ङ्, 10020115, मध्यमपुरूषं, एकषचत । 

१०, पीप्याना--पी--(ष्या, १), 61166 एधा प्रत16 । 

नि नेसे --नि-मम् (भकना); 7207188, $प्] पत॥५९) उत्तमः 

पुरुष, एकयशचन 
शादथने-धम्ष् (मु डना), 761. 0856) प््रए

 पा तप्॑४ले उत्तमपुरुषः 

एकर्बचन । 



9८४ शगुमाध्यततप्ः 

११. अर्षत -छष् (तेजी से जाना) ऽ्णंपाला ४८ [लला | 

अरताम्-- च, 8801151 11710672{1४€, मध्यर्म पुरुष, द्विवचन | 

१, 

0 

९४; २-*५६ 

दाधार ~ «८/९, लिट्, भाव लट् का है । 

अनिपिषा--चनिमिष, तृतीया एकवचन । 
चष्--चत् (देखना), सद्, प्रात्मनेपद, ्रथमदुरष, एकवचन । 

४, अजनिधू-जन् , 15-40115४, श्राद्मनेपदः; प्रथमपुरुष) एकवचन । 

५५, 

दै 

७, 

प. 

होता दै । 

गरणते--गू (गान्), ८८8€प} 0411161016, चतुर्थी । 

चर्षणी--ष्पणि-- क्रियाशील (०४५४९), स्तरियामू्--जनता ] 

बभूव---भर, लिट्, भयं लट् काट । 

विदवान्--'सब' के लिये ऋष्वेद भें दसी शब्द का प्रयोग 

९, आयुषु--हण् (गतौ), प्रन्तोदातत, भरथे-- मनुष्य । श्राद्यदात्त 
होने पर् भ्र्थः भ्रायु, जोव की श्रवधि। 

१. 
तम्तर है । 

१४, ४-५० 
वि तस्तम्भ--उपसगं यषा शिया कै पश्चत् तथा व्यवधाना- 

ज्मः--उमा, षष्टी एकवकन ¦ 

पुरो वधिरे--तुलना कीलिये--'पुरोहितम्' के साथ । 
ततस्रे --तंस् (हिलाना), लिट्, श्रात्मनेषद, प्रथमपुष, बहुवचन । 
रक्षताद्--रष् (रक्षा करना), लोट्, मध्यमपुरुष, एकवचन । गौण 

वषयं फी क्रिया होने के कारण स्वरप्राप्ति। 
४. 

५५, 

म्स -- मष, पञ्चमी; एकवचन । 

खष्टुभा-§-स्दभ्-(भषंसा), तृतीया, एकधनं । 
प्रकता-- षते (गना), तृतीया एकवचन । 
हव्यसेदः--दभ्य- दूद् (स्वाद), तं्युरषं । भरथं-हेषिं को मीं 

करे भाता । 



कगमाप्यसग्रहः १५५ 

कनिक्रद त्--ऋम्ब् ) 11116151४८ [टहल ए01्ल६। 

यावाती--वाश् (रंमाना)) पाला एठा [वात्र 
स्त्रीलिग । 

६. पवा--छन्दःपू्ति के लिए श्राकरारान्त | 
विधेम --चिष् (पूजा करना), विधिलिङ् , उत्तमपुरुष, बहुवचन । 
स्याम--पद्यि : घिग्राम । 

७, वदमृ्ति-वह्गूय, (्रादर करना), नामधातु । 
८. क्षेति- क्षि (निवास करना), स्व्रादि। 
९. वरिवः (ठकना)) चौडाई ¦ स्वतन््रता-समृदि | 
१०. न्द्रस्येति- पहली पंक्ति क। भाव द--दक, स्वं सोमं पिष, है 

बरदरस्पते, स्वं च सोमं पिव | 

यर्इतम्-यम् (फलाना, देना) ) 170[0€0911९€ [1689011 मध्यम- 

पुरुष, द्विवचन । 
१९. सचाः- सच (साथ देना), १८४८014] एष्द]००भ प्र । 
अविष्टम्--धव् (कपा करना); 5-30715६, 1पणलवप९८ मध्यम 

पष, द्विवचन । 
जिगसतम्-ग (जगाना)) गल्धप्र01५५{6त 20113 मध्यमपुरष; 

द्विवचन । 
जजस्तम्---ज् (धकजाना), गणा 2{1४6 [09८८४ सध्यमपुष, 

द्विवचन । 
धनुषाम्-षन् (जीतन) । षदष-प्रतिस्पर्घी, षष्ठी, बहुथचत | 

१६, ४-५६. 

९, नूतम्- ऋषेद मे इसका भ्र्थं सर्वदा श्रव' होता है । 

एूणवन्-- क, 5))} 11611४6 प्रथमपुरुष, एकवचन । 

२. अत्रन् (ढकना), 100/-801186; प्रथमपुरुष बहुवचन । 

उर्छन्तीः-- चत् (चमकना), 16861 ॥ 27216, स््रीलिग । 

पाघकाः- करर्वेदं में इसे ।पवाकाः' पढ़ा जाता है । 

७, षभूयात्--१) 00181५6 676 प्रयमपुरष, एकवचन । 

ऊष--षस् , 666 2५४५८) मध्यमपुर) हुव चत । 
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६. असुर्यः- जर् (क्षीण होना) । 
७. ईजानाः यज (यन्न करना), एला््ता एन प्ललः ग्रात्मनेपद | 

८. बुधानाः-बुध् + = 100{-व्०ा६ = एलार्त्  एण््छलपत 

एभयप्लएल (जागती हुड) । 

१७, ५-८२, 

. अडा- छन्दः पत्ति के लिये ्राकारान्त। 

„ विभाय-मौ (त्रासे), लिटि । 
, वष्यंम्-पदियेः वर्षिश्रम् | 

. जिहते- हा (गमने), लट् ¦ श्रात्मनेपद 1 
। जध्ैरीति- भुर (्रस्थिर होना), 10051४९, 6561६ । 

नन्नमीति-- नम् , 171€1181५€ [ग€ऽलप ] 

द. ररीधष्वम्--रा (दाने); 10672 प्र [€ऽल€01, मध्यमपुरुष, 

षह वचन । 

७. धाः-- धा, 700{-201151, ऽप] पण्<ध्ररुट) मध्यमपुरुष, एकवचनं 

८. उन्धि-उद् (गीला करना), लोट् , मध्यमपुरुष, एकवचन । 

९. अवर्षीः-ढष् (बरसना), 5-205४, मध्यमपुरुष, एकवचन । 

गृभाय -नामघातु, परस्मपदी । गृभ्णाति (बाद का रूप-गृहुणाति). 
के साथ इसका भी प्रयोग उपलब्ध है । 

अविद्ः- विद् (दुंढना), 5-20715६, मध्य मपुरुष, एकवचन । 

6८ ९७ ९१ „© 

प 

१८) दे-भथे 
१. अज्जसा--श्रज्जसा (त°), श्ज्ञः (द्वि°) तथा श्रज्सि (संर)का 

ऋर्वेद मे क्रियाविशेषणवत् “ली घ्रतापूवेक” के प्रथं में प्रयोग होता है। 
श्रनुशासति-श्रनु-शस् का ऽप}. 656४» प्रथमपुरुष, एकवचन । 

प्रथं है रिक्षादेना4 
त्रवत्--न्रू का ऽप]. 168<४४ प्रथमपुरुष, एंकवे चनं । 

ग्. गमेमदहि--गम् कां 2-20115६ ए म्प्*्6, उत्तमपुरुषः 

भटूुवचत । 
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॥ का शप्र, एकल प्रथमपुरुष, 

३. रिष्यति--रष् (घायल होना), जौ रि (फाडना ) फा विस्तृत 
क्प है । 

४, अपि मृष्यते-पा्चात्य मते श्पिषप् इकदुा है श्रोर धर्थंहै 
“भुलाना, परवाह्न करना ।" 

५. श्रवेतः--व्यत्पत्ति श्रन्ततः ऋ (गमने) से है। रूप है भर्व । 
प्रचे० में धपराण्धायधका श्रथ है 'डीघ्र" | 

चाजं सनोतु-पाश्चात्य मते वाज काश्रथे है युद्धमें जीतादहुभ्र 
धनधान्य तथा सन् का प्रथं है जीतना। 

७. माक्रिः-- विश्लेषणे सा-कित् , श्र्थात् को भी नहीं । 
नेशत्त- नश् (ग्रदशंने) का 1९, धणााऽ८ 1प्रालर६) प्रथमपुरुष, 

एकवचन | 

रिषत्-रिष का ०-405६ 1]. प्रथमपुरष, एकवचन । 
शारि--शु (चूर चूर क्र देना), धमोऽौ णु, 095४८, प्रथम- 

पुष, एकवचन् | 
८. द्रयेमू--क्र (गतौ) से । श्रथं--ध्यान से देखने वाला । 
९. स्मसि-ऋरवेद मे मि-मस् से पांच बार श्रधिक उपलग्च है, 
१०. अजलु--श्रन् (गतिक्षेपणयोः) से व्युत्पन्न | रेप से श्रथ 

हके का | श्रवेण 221, ता० 2ए०) य्० 220 सजातीय ह | 

4 ९ सप्रम्- ग्रीक 1105, श्रोल-तैक्सम--1) ६०५५०], 

१६, ७-४६ 
१. रराद--रद् (सोदना), लिट्, प्रथमपुरुष, एकवचम् । 

६, सत्यानृते भ्रस्तिम स्वर के प्रगृह्य होने कारण पदपाठ में 
शाब्द फे पश्चात् ति का प्रयोग । 

२०, ७-७१ 
१. जिदहीति-ष् (त्यागे), लद्, भ्रात्मनेपद, प्रथमपुरुषः, एकवचन । 
तकन् (रात्रि), स्त्रीलिंग, प्रथमा, एकवचन ) 
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रिणक्कि-र्चि (दछोडना), लटि ¦ 

थुयोतम्-यु (ग्रलग करना), प्एला०५८९। 

२. युथुतम्--यु (अलम करना), 171]0€ा 2४८ । 

घासीथाम्-त्रा (चाणे), 2015६ ००१५८, म्रात्मनेपद, मध्यम- 

पुरुष, हिवचन । 

४. जिमगाति- गा (गमने), ऽप} ८०८६४८६ प्रथमपुरुष एकवचन । 

५. श्रमुम॒क्तम्- मुच्, एप ए€१८०९, मनव्यमपुरुष द्विवचन । 

स्पतेम्-स्ष (जीतना), निस्-स्ष (व चाना),7001-20715६, मधघ्यम्- 

पुरुष, द्विवचन । 
नि-वातम्-धा, 700१-2 १5१, मध्यमपुरुष, द्विवचन । 

६. छग्मन्-- गम्, 700{-307181, षरथमपुरुषः बहुवचन । 

२१. ७-टदे 

१. नश्चत्रम्- एकवचन मे अ्रथं : सूयं । बहुवचन मं : नक्षत्र, तारे । 

[नक् = रात्रि-~क्षत्र = राज्य 

प्रथत्-प्रथ् (फेलाना); एाणएएल स्पध प्रथमपुरुष, एकवचन । 

मूम--्रादयुदात्त (नपुंसक०) का ग्रथं पृथ्वी तथा ब्रन्तोदात्त (पुल्लिग) 

का प्रथं: मीड। 

जनूंषि-जन्--जनुस्-पीट़ी, प्रथमा, बहुवचन । 

२. खुवानि- भू + प्रएिघण<*&, 1001-20115, उत्तमपुरुष, 

एकवचन । 
स्यम्--स्या (देखना); अपं ण्ट्तष्ट 2-2075 उत्तमपुरूष, एक 

वचनं । 
२. पेश (प्रदे), १1८५८१६ 29१५३7१९, आत्मनेपद । 
हणीते-ह (करद होना), लट्, श्नात्मनेपद, प्रथमपुरुष, एकवचन । 

४. प्रवोच--- क्च, 111] ८116118, >-2.01151 । 

७. कराणि-क़, ऽप ८०८{1४८, २००६ 20115, उत्तमपुरुष, एक~ 

वचन । 
नाति-ज् (लीध्रता कराना), लटि । 

परकर 



२९, ७-८्य 
१. करते--ह, 7007-80118६, शाएणलौ१५९, श्रात्मनेपद | 

२, जन्वान-- णम्, 6861६ एश्ाला016 ॥ 

मरसि-- मन् (सोचना), 52015, 168611४, उत्तमपुरुष, एकवचन । 

निनीयात्-नि, ए€॥ ०९६०५१८ 
३. शैरयाच- र गतिमान् करना) | 
४, यात्--यत् का पञ्चमी खूप । पर यहु श्रयं -जव तक कि । 
ततनम्---तन् , ए€ाल् 5४} पपलप्५ | 

६, छणवत्--कृ, 510] 111611४6 [८8९1 | 

यश्िन--यक्त-्राहचर्यजनक पदार्थ, ब्रहठितीयं वस्तु । यिन् 
जादुगर । 

७. मु मोयत्-गुच्, ए€. ऽप] ०८६४६, प्रथसपुरष, एकवर्चन ॥ 

वन्वानाः- वन ( जोतना) ५ [0168611 727101016 1 

शरगर्तो -- ५12; तुलना कीजिये लातीनी- एला = परिष्प) 
॥ मीरे 

२६, ७-१०३ 
१, शहादायाना--शी (लेटना), एल€र्पट्५ एरप्धन16) श्राह्मनेपद, 

+ धमां बहुवचन | 
अवादिषु-- ष्, 15-४.0115॥ प्रथमपुरुष, य दुवचनं । 

२. श्रायन--दण्, लङ, प्रथमपुरुषः, बहुवचन | 

दरन्रा--छ्दःपूति के लिए श्राकारान्ते 

३, उशातः--क्ण् (चाहा), एकूण एकापतए९ पत्मनेपर, 

बहुवचन । 
छ, अमन्दिताम्- मन्व (मजा करना); 12018 प्रात्मनेपदः 

प्रथमपुर्ष, द्विव चन ) 
क दिष््न् ~ स्कन्द् (कंदना)) 77 ण८1५6 10६८61४८, प्रथम पुरक, 

एकवचन | 
८, अक्रत--, 700{.20४}8॥, श्रात्मनेपद, प्रथमपुरुष, बहुवचन । 

सिष्विदानः सिधु (स्वेदे); ८1८१ 2०16 ए16, शरात्मनेपद) 

प्रथ॒मा, बहुवचन । 
ब्ध त 
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२४, ८- यट 
१. अभश्चि-भज्ञ (हिस्सा करना), 5-20715४, ग्रात्मनेपद, उत्तम- 

पुरुष, एकवचन । 

३. अपाम--पा, "00{-4०;51, उत्तमपुरुष, बहुवचन । इसी प्रकार 

भू क 100{-2017151 अभूम तथा गस् कू गन्म | 

श्रविदाम- विद् (दढ लेना), 2-20751, उत्तम पुरूष, वहुवचन । 

कुणवत्- कृ, 165९१ 5८0} ८०८६५८९ प्रथमपूर्प, एकवचन । 

७. जीवसे--जीच ११४८८ 710 पा्*८ 

अनाह -- नह. (बांघना) । लिट् मं ठीक रूप ननाह, यहा भ्रनाह । 

यवयन्तु-यु (मलग करना), (व प2 ४6 वपल [र6 ॥ 

६, दिदीय-दीय (चमकना), एत्तप््राल्वाल्त् भजाशाः प्प 

1०६५६ । 

चश्चय-- चच (देखना) ८2528५८ । 

७. मश्चीमदहि--नन (हिस्सा करना), 5205६ ०2120५८, उत्तम- 

पुरुष, बहुव चन । 
८. दाः-दा (दाने), 0८००6 उपापाप८0्४८, मघ्यमपुहष, 

एकवचन । 
९. ससत्था - छन्दम्पूति के लिए श्राकारान्त । स्व् ( बैठना), सिर् । 

१०. अधायि--धा, 5-20151 255०८, प्रथमपुरुष, एकवचन । 

प्रतिरम्- व् (पार करना), 2८८८७५३६१४९ 10111४८ | 

१९. अस्थः - स्था, 7001-20751, प्रथमपुरुष, बहुवचन् । 

अच्रसन्- तरख , लङः । यूनानी {7€0., ला० प्ला7€० । 
अभषु-- भी, 3-201151 प्रयमपुरुष बहुवचन ¦ 

अरुहत्-- रूह _; 2-201151 । 

१२. ततन्थ--तन् , [€{८८४ 8०] ४०८६१४९ 1 

१४. वोचता- छन्दःपूति के लिए श्नाकारान्त} वन् › 2-व075 
1पणलस्पर८ मध्यमपुरुष, बहुवचन । 

२५, १०-१४ 
१. प्रचतः--पारक्रमादर्थक्रमो बलीयान् इस् न्याय से महीः प्रक्तः का 

विह्ेषण टै । 

महीः-- मह. (विशेषण) का स्व्रौलिगमें खूप । 
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भवुपरसपश्यानम्---स्पश् (जासूसी करता); (एलाट्लः 2४४, 

प्रात्मनेपद । + 

दुस्य--दुवस्् (उपहार); नामधातु; 1107. 768. मध्यमपुरुष, 

एकवचन 1 हवस की व्युत्पत्ति वूतेहैजोदा (दाने) फा ख्पान्तरदै। 
२, गातुम् (गमने) | प्रथः मागं, पथ । संस्कृत मे समानत 

रूपः जीधातु (रे हस्त दक्षिण, मृतस्य क्षिशोष्टिजस्य, जीवातवे विसुज 

शूद्रमुनौ फपाणम्--उत्तररामचरिते) । श्रवे ° १४५६ | 
गव्यूतिः --गो-ऊप्ति (बहरी हि) 

अपमर्वपे-्रप-ख का ५६६४८ मीणा कर्मवाचक भरथ। 
जक्वानाः--जन् (उत्पतन हीना), एम. 8६.) भ्रारमते पद । 

३. कव्यैः--कवि से । पहला श्रथं बुद्धिमान । पुंट्लिग बहुषचन में 
प्र्थ--पित्तरो की एक प्रणी । 

घाव धानः-ष् का एध. 811. श्रादिमनेपद । 

स्पधा- स्वस्ति की भति सं शब्द के भिन्नसू्प ऋण्वेद मे 

मिलते है । द्रसका श्रथ : पितरोंको दी जाने वाली, भरन्त्यष्टि-कालीन 
एक हवि । बाद मेँ देवयश्चों मे वहा की मति पितुयज्नो मै खधा फा 

उच्चारण होने लगा 

७. प्रस्तरम् स्तृ (बिद्धाना), भरं घात, भिष्ठाई हुई घास । 

संस्कृत में दसका श्रथ-पाषाण । 

५ शेसूपेः--विरूपसंतति। विरूप श्रंगिरसों का एक भाग है । हतका 

वर्णेन १, ४५-३, ८, ६४-६, ३, ५३-६ तथा १०, ६२-५ मे मिलता है। 
६, तवर्धाः--षसकी भिभ्न व्याक्यापं ह- 

(क) नौ पृरोहित पितर । (स) पुरोहितं जो नौ नतौ गौं जीतवे 

है) (ग) परोहितजोनौनौकी संख्याम जाते है) (ष) नक तथा 

ल्ातीनी 7८१४५ समानार्थक ह| 
श्रंगवः--प्रग्ति की खोज) इसका ज्वलनं त्था उसकी दैसभालं 

फे साथ भग्नो का श्रनन्य सम्बन्ध दै । नस् (चमकना) धतु से षं 

शब्द की ब्युटत्ति ६ । 

सोम्यासः--सोम से सम्बद्ध । देवताके विशेषण के स्प मे भरं 

दै सोम का प्रेमी। 
५, प्रहिूम्यैमभिः-प्रतुपरासत । 
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पश्यासि- दश् (भाषाविज्ञानलास्त्रियों के मत मे स्पश्-पश् ), 

ऽप]. 16560०६, मध्यमपुरुषः; एकवचन । श्न्य स्वः प्या; । 

८. इष्टापूतेन- यन् का क्तान्त रूप इष्ट तथा पु का क्तन्त रूप पूतं । 
व्योमन्- व्योमन् , सप्तमी एकवचन । वेद में श्रन्य रूप म्योमनि | 

हित्वाय- हा (त्यागे), लापप्ध. । ख्रच्यसरूप हिन्वा, हित्वी | 

९. अपेत-- श्रष-इत ! उपसर्ग पर उदात्त के कारण दा पद | एकपद 

होने पर उपसग उदात्तहोन होना धा । 

अक्रन--कृ, 700£-20157, म्रथमपुरुष, बहुकचन । 

व्यक्तम्--वि-भ्रन्ज् , 23६ 21६. 

अवसानम्-सो (वांना), श्रव-सो (खोलना) 1 भरकर गनम् -(विश्रा 

का स्थान) | 

११. अनमीवम्-श्रम् (घायल करना) (लटि-श्रमाति) । अनमीव 

(श्रन्तोदात्त) का अ्रथं है नोरोग श्रौर यह प्रायः एक विकेषण है ' 

९२. दशये- द् का 02६. 170४५४८ । सदृ श॒न्दः युधये, सनये, 
महये, घुजये । 

वातास् दा, 100{-207151 10170.; प्रथमपुरुष, द्विवचन । 

१७. आ यमत्--श्रा-यम् , 7001-40प15६ 17] पप्ल््र€ । 

जीवसे--जीव् , 2६. 10701५८ । 

२६, १०-१५ 
२. निषतताः-- सद्, {25६ 02581४८ [व ध्त(16, प्रथमा बहूव चनं । 

३. अवित्सि--विद् (दढ लेना) , ऽ-20१751, ग्रात्मनेपद, उत्तमपुरुष, 

एकवचन । 
भजन्त- भ (हिस्सा करना), ण पपण्८ ४८, ब्रात्मनेपद. प्रथम- 

पुरुष, बहुवचन । 
पित्वः-पितु (श्रन्न ), षष्ठो, एकव चन | 
४. जुषध्वम्-ङष, नया वाक्य भ्रारम्म करने से स्वश्प्राप्ति 

दघात--घा (रखना), एलः उपणलाःश्प्ररट, मध्यमपुरुष, 
अटुवचम । 

| ५, शवध्तु~श्रु (पुरतेना), ग0००६व्० उाएलत्य्छण्ट अथः 
पुरुष, बहुवचन । 
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गमन्तु गम्) 1007-207151.1771एए लाप ४८, प्रथमपुरुष, बहुवचन | 

६. अच्या-छन्दःपूति के लिए भ्राकारान्त । भष (मोडन), 
2€1111101४८, 

सिषएट- हिस् (घायल करना), 15.205 17}१0८ए९, मध्यम- 

पुष, बहुवचन । 
कराम -- क़, 1001-20118{ 510} 16८४1५८, उत्तमपुरुष, बहुकचन । 

८. संरंराणः--रा (दाने), एलरट्लं एक्षल्ल) श्रात्मनेपद । 

६. ताव पुः-- वष, लिटि । प्रथमपुरुष, बहुवचन | 

१९. स्वात्ताः--स्वाद (मीठा करता), 95६ [24581४6 21111716 | 

१२. अवाद्-- वद् , -01181. मध्यमपुरष, एकवचन । 

अव्[;---द्, 7001-201131, मध्यमपूरुषः एकवचने | 

अत्तन्- घस् (भक्षणे), 7001-202186, प्रथमपुरुष, बहुवचन । 

भ्रद्धि - श्रद् (भक्षणे), लोटि। मध्यमपुरुष, एकवचन । 

न- नजजा 

९७, १०-द४ 

१. हरिणे वैदिक सादित्य मे श्रथं है--भूमिमे प्राकृतिक दराड । 

पासे भूमि मे सोदे दए एक स्थल मेफंकेजाते ये,सोरषेभी ष्ट्रिणःका 

नाम् दिया गया । तत्पश्चात् जूए के फट्टे (स्फर) को भी इर्णि कह 

जाने लगा । 
खधैतानाः--धत की 11161516 (271, 

जागरधिः-- आगर, विवन् । 

भच्छान्--छष्व् प्रसत्त करन्), 5.20115+, प्रथमृनुरषः एकर्वन्चन । 

२, भितरेथ--मिष्, बदलना, प्रदला-बदली करना-- भगदा कर्ता यां 

एकं वूसरे का संग करना। 

हिवा.-शी (लेटना) व शिव तथा येव । जम् निक ॥1५/4 । 

अरोचम्-श्व् (रास्ता रोकना) । 1001-80715६, ,उक्तमपुरूष, 

0कधचन । 
| 

१. जरवः--गं (जीणे होना), ए"65€८ ?21४61016 । सस्छृत 

हरते , भूनोनी हणप । 
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वस्न्यस्य वस्न (कीमत) का संस्कृत मे उपयोग कम है। उसका 

स्थान मूल्य ने ले लिया है । यूनानी (होमर) ठ708 (®०5०8), लातीनौ 

षट्डााप्ा (@णट्डप्रपया) । 

४. मृरान्ति-- (छूना) । परिदश (्रालिगन करना) । लातीनी 
1101627८ । 

अगृघत्--गृघ् (क्षुध्), ०-य०पं, प्रथमपुरुष, एकवचन । भ्रग्रेजी 
&९९0, &१८९१¶ सजातीय रह | 

५. आदीष्य--श्रा-धी, लट्, रा ०, उत्तमपुरुष, एकव चन | 

दविषाणि-केवल यहीं उपलन्ध। दिव् ्रथवा दृङ् (उपतापे) से 
व्युत्न्न । 

अक्रत--ङ, 7001-20715६, आत्मनेपद, प्रथमपुरुष, बहुवचन । 
६. शु श्चुजानेः- न 7८0. 2075६ 9110211८ | १०,२७-२ मे यह् 

दूसरी बार उपलन्ध होता है ! 
७. निृत्वानः- नि-क-क्वनिप् । निति का प्रथं टै घोखा । 

बहणा- वृद (महान होना)--ष्दंण (उत्साह, जोश) । स्वीलिग में 
तृतीया एकवचन | 

त. ना--केवल यहाँ पर ही, ऋृष्वेदमे, नको छन्द-पूत्ि के लिए 
भ्राकारान्त किया गयाहै। 

९. वर्तन्ते-ला० श्ल 1० (मँ घूमता हूं) । 
उपरि-मवे° पभ, यूनानी ४८ ला० ऽपः, भ्रप्रेजो-- 

0४. 

सहन्ते-वेद मे सह का प्रथं वह मे करना है । इससे भरं हुभ्रा, 
मुकाबला करना; तदनन्तर श्रथः सहना । रवे 72, यूनानी €६7ठ 
(81€112) । 

शीताः--श्या (जम जानी), 35 श प्रस्ए1€ 1 

१०. बिभ्यत्-ऋण्वेद मे केवल दो बार उपलब्ध ¦ दोनों गारं 
फेवल दसवें मण्डल में| 

अस्तम्-ग्रवे ° 2512 । तुलना कीजिये, यूनानी ००१७5 | 

१९. दष्ाय-ऋष्वेद मे प्राठ धातुर के साथ त्वाय के संयोगंसे 
एसे शूप निष्पन्न होते है । 
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योनिम्-य (पकडना)., पर्थ निवास स्थान 
पपाद्-- पद (कदम उठाना, चलना, गिरना ) | ऋ्रष्वेदमें चिट्का 

यही रूप उपलब्धं ह । 

१२. दीव्यः-दिव् (जुश्रा खेलना), ¡प प्ातप१८, मध्यमपुरष, एकवचन । 

८, १०-७१ 
९. धररत--प्र~-ै, लङ, श्रासमनेपद, प्रथमपुरुष, बहुवचन । 

भरसिप्रस्-च--रिपर (गन्दगी) । प्रथः निर्मल, निर्दोष । 
मरेणा--गरम्या का पर्याय (वेद मेँ\, केवल तृतीया एकवशधन् । 
भविः (श्रव्यय), श्रो के सामने, प्रफरसूपेण । 
३, पदवीयम्--नपुंसकफ, पदचि ह्व, पगडंी । 
आश्र या--छन्ापूति के लिये ध्राकागान्त | ट, एल.णात्€ | 
नवन्ते-स (स्तुतौ), लट् , भ्रात्मनेपद । 
५. हिःघन्ति--हि प्रेरणा देना), एढलणः पपताचए& प्रथम. 

एररंष, बहुवचन । 
ल्युश्वान् श्रु, [06ाट्लः किप्त८। 

६. तित्याज-- घन् , लिटि । 
प्रमेव--विदु, लिटि । 
७. देदधे-ध्, लिट्, श्रात्मनेपद । 
८ सुतेकर(सः--पुते, (सुत, सप्तमी)--करसः । सोमसवन के समय 

विक्लेष मन्त्रों के उच्चारक | 
तस्वते--षन् , लटि, प्रात्मनेषद 
१०. सभ।सादेन--समा-पष् । श्र्थः-जो सभा में सर्वश्रेष्ठ हो 

तृत्तीया एकवचन । 
पिकुषणिः- पिति (पुं०, पहले नपुं०, घातु पि प्रथवा ष्य} --षयि (सू 

की ष्), सर्वीलिग, प्रन्नदाता। 
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२६, १० - ६० 
१. स्टश्चाक्षः--खदलराष तथा सहस्ताधं (सहसः के साथ बनमे वाले, 

बहुश्रीहि समास के केवल दो एसे शब्द ह, जिनका स्वर नियमानुसार 
नही है । 

२, परुषः-षटुन्दःपूति फे लिये ऊकार । 
३. पेत्- दय्, लङ्, प्रथमपुरप, एकवचन । 
६, अतन्वत-्न् ( खेंचना });, लङ्, श्रात्मनेषद, प्रथमपुरुष; 

षरहुवचन । 
७. प्रोक्षन--उश् (चिडकना ) लङ , प्रथमपुरुष, बहुनचन । 
८. भ्राम्य; -- भाग्यान् के स्यान पर) 

१०. भजावयः--न्, वहुवचनात्मक । दन्समास का पदपाठ में 
विष्लेषण नहीं होता | 

क ण्कर अनिक 

२०, १०-- ११७ 
१. आहिनम्--षण् (भक्षणे), 125६ 02591४८ एविप । 

पृणतः--पृ (भर देना), [९567६ [वा ्ल]016 । 

२. परित्वः--पितु (श्रन्न), पष्ठी, एकवचनं | 
रफिताय--रफ् (जाना, घायल करना, मार देना), [299८ [09351४८ 

एवष । भरथः घायल, दुदक्षाग्रस्त । 

४. अरणम्-- ष, परदेशी, दूर का | 

५. तज्यान्- षु (शवितिद्ाली होना), तक्सुवत् का तुलनारमक रूप-- 
हवीयस् । श्रन्य रूपः तवीयान् । 

६, अयैमणम्--घतिष्ठ मित्र, लंगोटिया, साधी 
७, वक्ते-द्न्, लट् प्रात्मनेपद 
वनीयान्--वन्) तुलनास्मक । सर्वाधिक प्राप्त करने वाला, सर्वाधिक 

दाता। 
भापिः- साथी, मिश्र, परिचित । 

म, अभिस्वरे-षमि-पय । चतुर्थी, घर्थः पास ब्रुलाने के लिये । 
९. विविष्टः--धिष् (कार्यरत दोना), तट् , प्रात्मनेपद | 
घीर्याणि-पदिे बरिश्रयि । 

चिकि 
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११, १०-- १२५ 
१. धिभभि- माता कौ तरह पालन करती ह | 
स्वेभिः--खर, वसु तथा श्रादिस्यों के पश्नादत्ती ताम महाभारते में 

उपलब्ध है 1 
३. राष्टरी--रा्-तृन् , २९ | 
पुरु्ा- संस्कृत एर, प्रवे ० 70५, युनानी एन लिथु० 11 

(#{] ४8) | 

भूरिस्थाध्राप्--क्रभ्वेद मे केवल यह उपलग्ध ! उदात्त फी स्थि 
से भानहोताहै पि यह् बहुब्रीहि समास दै, 

७, श्रपन्तषः--घरसन्तु १५, २२-८ में भी उपलन्ध । 
£, दन्तवे-- {22६ 170016५६ । 

८. वात्तः-श्रवे ५ ४६1०, गूनानी 22188, सा० १८1९8 । 
लज 

३१, १०--{ २६ 
१. व्योमा-छन्दपुति के लिये श्राकाराम्त् । पयि विकनोमा | 
भवरीवः--¶र ( ठकना ), पएलल्लि प्लाअंरत, प्रथमपुदष, 

बहुवचन । 
३. गृह्हम्- ग॒. ( छिपराना ), ए्5† १2581९८ एवा प्रल0ह | 

आस--प्रस्) 1716६५८५, श्रथमपृषूष, एकवन्तने | 

६. सोचत्- द् , 2201151, 111] ००८८५४९ | 
[दि 

२२, १०-- १३५ 
१, अत्रा--छन्दःपूति के लिए श्राकारान्त ) 
धेनति--वेम् (इच्छा करना), भलुेनति-मित्रता चाना । 
२. अचकद्राम्- श् ( दिसेना ) 1 ब्रभि-(देखना); {पालन 

111{6€7151५*€६ । 

द. अक्णोः--, लङ् ; मध्यमपुरष, एकवेचन । 

४, अवतैयः--गृत् 17706166 ८००७११५6 | 
[परिणी 9 
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[विद्याथियौं को सुविधा लिए हमं नीचे लङ् ( 8078! ) तथा 
लेट् (ऽप) प०८४९) पर कु पक्तिर्या देर्हैहै। 

लुङः लकार (५०५५६) 

लुः लकार जिस क्रिया का वर्णन करता दहै, वह भूतकाल्तीने होती 
है, पर उसका सम्बन्ध वतमाने होताहि। यहु समय की भ्रवधि कान 
वणेन करता है श्रौरः त्त उसकी श्रोर संकेत ही । इसके रा केवल किसी 
तथ्य का उल्लेख किया जाताहै। इस लकार के हारा समीपवर्ती भूतकाल 
का उल्लेख किया जाता है । व्याकरण में कहा भी है--भूताथषृतेधातोः 
द स्यात् | 

वेद मे इसका प्रचुर मात्रा मे उपयोग किमा गयादहैश्रौरचारसौसे 
प्रधिक धातुश्रों के लुङ् के रूप उपलन्धहोते है । सकी तुलना मे लिट् का 
प्रयोग कम है। जहाँ तक श्रथे का सस्वन्ध है, लिट् उस स्थिति का उत्लेख 
करताहै, जो पूवेभूत क्रियाद़रारा कर््तानेप्राप्तकीहो। दुसकी तुलनामें 
लुङ भ्रूतकाल की कथा-वरणणा करते वाला लकार है, जिसका वतमान से 
कोद भी सम्बन्ध नहीं । यहां ग्रह उत्लेखयोग्य है कि संस्फ़ृतमें भूतकाल षी 
कथा-वणेना करा कायं लिट् ५ ले निया । 

लुङः कं दो मुख्य भद ह-सकारयुक्त लुङ् (5-र151) तथा सकारहीन 
लुङ । सकारयुक्त लुङ् मे धातु तथा प्रत्यकं मध्य मेसक्ारकी प्राप्ति 
होतीदै। कोरददोसौ धातुम में इसका प्रयोग होता है । सकारहीन लुड् 
मे घातु तथा प्रत्यय के मध्य ।कप्ी पमे वणं की प्राप्ति नहीं होती, पर कभौ- 
कभी श्राकार की प्राप्तिहौ जातीदै। 

संकारयुक्त लड (51471210 ३०५७६) 

(क) धातु तथा प्रत्ययकं मध्य मेसकी प्राप्ति होती द्वै सहिता 
मे केवल दस धातृप्रों मेँ दसकं रूष भिसतेहै येहै--प्म् , यन्, घुम् , 
कुर् › खश्, स्पश, दधिप्, गुक् पुष् तथा रह् । उदाहरण--ग्रदुक्षत् । तुलना ५० *) 

कौजिये--यूनानौ 1८१८५६९, लातीनी ताप । 

(ख) दुसरे रूपमे ख्की प्राप्ति होती है। एक सौ से श्रधिक धातुभ्नों 
के इसमें रूप उपलन्ध हते दँ । उदाहरण : ग्रभार् | 

(ग) तीसरे सू्पमेंद्रषृकीप्राप्तिहोतीदहै। कोस्ट सौ धातुश्रो 
क रूप द्रसमे मिलते है } उदाहरण : भ्क्रमीत् । 
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(ध) । चौथे श्पमेसतिषूकी प्राप्ति होती है इसका उपयोग केवलं 
सात धतुग्रों के साध होता: गा, क्रा प्या, यहा, षन् तथारम् | 
उदाहरण : श्रयासिषुः 

सफारहीन लुखः 
(क) विकारहीन धातुकोधकी प्राप्ति द्वारा इसके रूप बनते है, 

(2-201)81) । कीर श्रस्सी घातुश्रो मे इसके सूप उपलब्ध हँ । उदाहुर्ण ; 
प्रविद्त् । 

(ख) इसमें फिसी स्वर की प्राप्ति नही होती धातु तथा प्रत्यय 
को वैते ही जोड़ दिया जाता है | ('००८ग्०)8)) । कोई एक सौ धातुप्रौ मे 

सफ सूप मिलते है 1 उदाहरण : भ्रस्थात् | 
(ग) धातु करो द्वित्व करके जो रूप बनते है, उन्ह 1५0 प0]911५४६८५ 

0४5१ की संज्ञादी गयी है। इसके रप लगभग नन्वे धातुश्रो मे मिलते 

हं । उदाहरण ; प्रजीजनत् | पाणिनि के जिन सू्रोष्टारा इन स्पीकी 
सिद्धि होती है, वे निम्नलिखित दै- 

१. लूडः । भूताथेवुत्तेधतिोर्तुड् स्यात् । 

२. रल इगुपधादनिटः क्सः | स । 52 2071६ यथ ग्रदुक्षत् (दुह )। 

३, सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु । सू , ऽ 201718६ । प्रच्छान् (*८छन्द्) । 

४, श्रार्धधातुकस्येद्बलादेः । इ) 38 20151 1 अ्रतारीतु (५/तृ) । 

५, यमरमनमातां सक् च । सू । श्रस्ति सिचोभ्पृक्तं । ६ । 9ऽ-व०151, 

भ्ररसीत् (+ रम्) 
६, गातिस्थाधुपाभरूभ्य : सिचः प्रस्मेपदेषु | ९०० 2011851, 

ध्रगात् । (4८गा) 

७, पूषादियुतादुस्युदितः परस्मैपदेषु} ध्र} 20181, भ्रगमत् । (५८ ) 

८, णिश्िद्रखम्यः कतरि चङ् । चडि | श्र, ९९५प्रणा८०५७१) 

९ ८५०१1१००१९१ ०७ श्रवीवुषध्वम् । (५८वुष्) 

लेर् सकार (5५४१५००५१५९) 

स लकार के समो से भरधिक कठिनाई सलिए होती है किन केवलं 

संका श्राधूनिक भाषाभ्ं मे श्रपितु सस्फृत मै भी शकरा उपयोग बन्द 

है! यह् केवलं वैदिक सातय मेँ ही उपलब्ध दै। पर सका भाव अह 

त कि किसी भौ आधुनिक भारोपीय भाषा मे इसका श्रस्तित्व नही ६। 



४०० कग साभ्यस प्रह: 

उदाहरण के लिए फ़ंसीसी भाषा मे अरव भी इसका उपयोग भूत तथा 
6 मे होता है। वैसे भूत-तेट् का प्रयोग वहा भौ केमहोता जा 
रहा है । 

वैदिक लेट् का ग्रथ सम्भावना प्रकट करना नहीं है श्रीर नही 
फेसी इच्छा का प्रकाश, नो पूरीनेहो सक्ती हो । व॑दिकं लेट् उत इच्छा 

को प्रकटकेरतारहै, जो पूरी होनी ही, जि ्रग्रजी में \1॥ कहा जाता 
है। सीलिये कऋग्षेद मे कुचं घातुर्रो के साथ उत्तमपुरुष में लेट् काही 
प्रयोग होता है, क्योकि उनम पिया की पूति का होना कर्तां पर निर 
है। येधातुएंद : च्व, कःस,ष.! इसकी तुलना मे जि, ठ्; स, च्, 
षद्, दैष् प्रादि धातुश्रों फे साथ उत्तमपुरुषमे लेट् का प्रयोग लगभग नहीं 
मिलता, क्योकि एसी च्छा की पूति कर्तापर निर्भर नहींहै। 

उत्तमपुरुष में लेट् लकार वक्ता की प्रवर इच्छा (\)))) को प्रकट 
करता है । मध्यमपुरुष मे सके द्वारा दूसरे को किसी कायर्थं प्रेरणा दी 
जाती है प्रौर प्रथमपुष््षं मे नियमित रूपेण देवताभ्रो कौ क्रिसी क्यं के 
लिए पुकारा जाता है, चाहे वार्वेय मे देवता-नाम कर्तानमभीहौो। 

मुख्य वाक्यों में इसके साथ प्रदतवाचक शब्दं स्था, कषा प्रादि फी 
उपयोग होता है श्रौर निषेधात्मक वाक्यो सें मके साथ, जेसीन परा मगन्ति, 
त दभाति तस्करः (वे नष्ट नहीं होते, कोई तस्कर उन्है हानि नहीं पहुदयेगा)। 
गौण वाक्यो मे लेट् के साथ निषेधात्मक सम्बन्धवाचो रन्दो का प्रयोग 
होता है । 

पाणिनिके जिन सूत्रों प्राया लेट् के रूप निष्पतनं ्टते है, बै 
निम्नलिखित है- 

१, क्लिंख्यं लेद् । विष्यादौ हतुहेतुमद्धावादौ च घातीलंद् स्याद 
छन्दसि] 

२. उपसंवादाशंकयोदच } पणबन्पे प्रादांकायां च सेट् स्यात् ॥ 
लिट् मे षनने वाले रूपष्ठे प्रकारके होते है । त्याः नी (उभयपदी) : 

(क) सिप्, भरद् श्रागम-नयिषत् (नयिषति) । 
(ख) स्तिप्, श्राद् श्रागम~-नयिषात् (नयिषाति)। 
(ग) प्तिप् , णित् , अ्रट--नाथिषत् (नायिषत्ति)। 
(घ) सिप्, णिष्ठत् , भ्राट् -नायिषात् (नायिषाति) । 
(ड) केवल श्रद् - नयत् (नयति) । 
(च) कैवलं भ्राटं-नयीत् (न्यीतति) | 
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उन विद्यार्थियों को सुचि के लिए जो यह् जानना चाहं कि वर्तमान 
काल गं ऋम्ेद पर किसर प्रकार का श्रनुसन्धान हो र्हा है, हम यहाँ 
गर. लू रनूकेलेखोर्मसे कु टिप्पणियों को श्रनुवाद दे रहे है। 

१, तपस् (१०, १२६९-३)- 

देस शब्द क) श्राधारभरूत भाव ब्रहमाण्ड-संबत्धी सजेनात्मक कार्यं 
है । जिसमे प्रतप्त सूयं का चित्र प्रन्त्जिहित रहता है । तपस्या-सम्बन्धी 
भाव गौणदै तथा एक परवत्ता स्थिति का धोतक है, वह स्थिति जिसने 
्क्षाण्ड सम्बन्धी उष्णता मनुष्य को सेवा मे प्रवृत्त हुई । ऋर्वेद का भ्रगितिम 
पे पहला सूक्त ग्रह्याण्ड विपयक तपस् कै बारेमे है तथा प्रयववेद का श्रन्तिम 
सूक्त ( १९० ७२) तपस्या चिपयक (तपस्) के बारेमेद्) ये दो रूप कर 
विषयों मे एक दूसरे से एकदम पृथक्कृत ह। तदथा दीक्षा, श्रम प्रादि 
को उल्लेख तपस् वे धाक भावक श्रोरने जाताहै प्रौर ्हयाण्ड की 
सुष्ठि का प्रकरण सूर्यसम्बन्धी भावनाश्रो की प्रोर। कु स्थलों में 
दुविधा हौ सकती है। दोनों भावना को एकौकरण उपतिषदों के 
स्तरपरहुश्रादहै। 

२. सबधा-- 
स्वधा स्वधामन शब्द के तुत्य है जिसका श्रथ हः: वहं स्थिति जौ 

किसी परम्पस मे कोर देवता अपने श्रापको प्रदान करतां है] स्वधार्म्त् 
रग्नि (४, ५--२) इसलिए है क्णोकि वहु प्रतियोगिता के नियमं का 
प्रवत्तकहि) १, ९४५४-४ में स्वधया धामभिः के तुल्य है, जिसका प्रथं है, 
'प्रपने चिहिष्ट, श्रावदयक गुणो सहित" । १०, १२९५ मे स्वधा प की 
प्रवर्तक शक्ति (102110८) कौ श्रौर संकेते करता है, जप्त हिति के 
विपरीत है प्रमति श्र्थात् स्त्री का प्रात्मदात। यहं स्था शन्द स्वभाव का 
पर्याय है । जेसे स्वभाव शब्द केवल "सत्ता क प्र्तित्व' बन गया है वैसे 
ष्वा ने भी गौणरू्पेण यज्ञसम्बल्धी एफ ध्वति काल्प धारण कयि है, 
जिप्तका जुढुर्वा है स्वाहा शब्द | 

३, तन 

तन् घातु का श्रभिप्रायं (सत्तत्यः है । करई श्रौर नाम॑~-धातुभों 

फी मति इसका श्रधिक उपयोग कृ विभक्तयो तक तृतीया सथा 

धतुर्थी एक व चन तंक सीमित ह) इस तरहु सता का ध्यं सातत्य मेद 

प्रभवा युजा (तु०) फे साथ सका प्रथं सहयोग-युक्त सातत्य मे' हो बाहा 
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है । गिराके साथ प्रयुक्तं होने पर श्रथ होगा : कविताश्र कै भ्रदिच्छि 
पाठ मे| शष्यताके साय : श्रन्तहीन क्रम मे) एके स्थल मे तनात् 

न्वा फो एक् साथ रख दिया गथा है; वहां श्रथ है-क्षाण्िष 
पारिवारिक सातत्य । भाव: हम तथा हमारे बच्चे । इसी तरह सम्प्रद 

मँ भी, चाह साथ साथ जैसे तन्वे तने च चाह श्रवधारण में-जिसपे 

का पहला श्रं स्पष्ट होता है} स्यल है--तोकस्य नस् तने तनूनाम (२,६-२) 

एक श्रौर सहप्रयोग एजे घने (६,४१.६) मँ उपलन्ध होता है । इस प्रक 

महै तने का प्रथं होना चाहिए : महती प्रजा कौ प्राप्ति के लिए। य 
उपयोग दनाय (१, ३३-७}, हमारी संतति के किए, मे मिलता है । संत। 
के लिए साधारणतः प्रयुक्त शब्द तनयहै, जौोतनसेवैसेहीवना दै, ज 
हेद् से हृदय । एक श्रोर तनय तथा तोक मे तथा दूसरी श्रौर स्मन् मेँ व 
सम्बन्ध है, जो तन् तथा तोक (पच) मे तथातन् में दहै । तनय-्ोक वशं ए 
स्वाभाविक धारणा की स्वता करतां है, जिसका प्रथं है: श्राने वाल 
पीदियाँ तथा दैरमें श्राने वाली पीदर्था। ऋस्वेदमें पुंट्लिगवाची तन 
सीषे पुत्र या वंशज! के श्रर्थं में नहीं मिलता। ऋग्वेद परे व्च" 
प्रथ तोक मे उपलब्ध है, जर्हां तनय केवलं सातत्य का प्रदर्शने करता है 
पर स्पष्टहै कि षोकके श्रभाव मे तनय (बेटा) का प्रादुरभावि सहल दहयेगा 

जिसके साथ ही उसका लिंग नेपुंसक से रपुल्लिग हो जामगा। नपुंसकवाच 
नह् का तनू के ताथ प्रयोगत के स्थान पर है, जिते पा््ववर्ती शेपस् वे 
साथ तुक मिलान के लिये लाना.पड़ा (४) ७०४) । 

1 # भिन- 

मित्र देवता तथा दोस्त कानामहि। प्रसमनकेमत में मिश्रता 
का प्रथं ऋषवेदकेयोस्थलोंमे ही मिघ्तताहै (१०, ३४-१४, छ के साथ: 
मिश्र कृणष्वम्, तथा १०, १०८-३मेधा के साथ) ! प्रतः यहु श्रयं गौण 
है। पर ग्रासमान का मत समुचित प्रतीत नहीं होता। रेस भाव 
सवैप्रथम कुच समस्त शब्दों मे उपलब्ध होता है, जेते मित्रधित तधा 
मित्रधिति मे, जहाँ मिध धा, (भित्रताकरना) इन दौ क्षब्शें का सयोग 
मिलतादहै। एसी हितमित्रहै। साथ में पितरायु, सत्रिन्, भितिम, मिभ्य, भिर 
शब्द भी द्रष्टव्य हँ। फिर एसे वाक्यांश भी ह' जह मिघ्र शद का श्रं 
"ठजोष" है ; मित्राणाम् -ेष्ठः १, १७०.५ धत्त" ' "त्रस्, ४,६६.१०; यथ (कृतस् 
मित्रम्; 9) १८-१०, प्रादि । 
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ग्रतः मिध का श्रथं सीधीसादी मित्रता" की प्रपक्षा ¶ठजोड, संधिः 
है। वहां मित्रतः को भी, सप्तपदी के चित्र के साय (१०, ८-४) एक 
संधि कौ तरह देवा गयाहै। एसी ही प्रवृत्ति १०, २७-१२ मे देसी गयी 
है, जरां पति दुढने वाली स्त्रीक बारे मेकहा गया टैक वह् जनौं मे 
भिच्र दूढती है। भित्र तथां जन क्रा स॒म्बन्ध चाहै या तो लोकमित 
(८, २३-८) का श्रथं प्रदान फरताहै, श्रौरया वह् विबाहु के विचार से 
जुडा है (१०, ६५-२) । बाहरी खतरा ने पर गठ्जोड के विचार का 
प्रकाश १, १२९-१० मे है: सिमा सषु श्रवसे महे मिध नावसे (कि एकं 
पक्तिशाली सहायता के लिए राक्तिदद्रकासाथदे|) ¡ भिधरोम सुधिषः 
(४, ६-७) का श्रथ है; जिसका मिश्र की तरह स्वागत किया गया) प॑ 
यू धाघातुके श्राघारभरूत श्राय का ध्यान रखना प्राव्यक टै, भौर 
व्युत्पत्ति-पूर्वक श्र्थं होगा : वहू जि्फे साथं गठनोड (वेवाहिक गरजोड़) 
निर्बाध सम्पन्न हृश्राहै। 

ऋग्वेद कै एक सरथल मे (१०, ८९-८) मे गठजोड' तथा जिसके 
साथ गरठजोड् है, वह् मनृष्य, दून दो प्र्थो की मध्यवर्ती स्थिति दुष्टि- 
गोचर होती है। य्ह उन जनोःकरा वणेनहै, जो वण तथा मिघ्रके 
नियमों का उल्लंघन फरते है, ठीक वसे ही जसे कोर यनम् (न) "मित्रम् का 
उत्लंघत करता हो । श्रकेला मित्र शब्द ही होता तो सीधा श्रनुवाद होता, 
एक निजी गठजोड' । परन्तु युम् के साय होने फे कारण श्रनुवाद होगा, 

(जसे कोई गठजोड वाले भित्र के साथ विष्वासचात करे ॥' 

संक्षेप मे दोस्त, के भाव वाला भित्र 'गठ्जोड' के भावं वाले मित्र 

से निकला है । तथा "दोस्त के भाव से भित्र देवता काप्रदुरभाव है, 

जैसे "शु" (श्र) से धुत्र राक्षसः का प्रादुर्भाव हुप्रा है । 

॥ ऋग 





चतुधं भागं 

सहायकग्रन्थनिर्द दिका 
तध) 

कऋमानुक्रमणी 





सहायक प्रल्थु+ 
दस संग्रह कं संकलन का एक सुरूप उदेश्य छ्रों फे लिए वह् सारी 

सामग्री एकत्रित कर देना है, जिसके लिए उन प्रलग-प्रलग कृद ग्रभ्थों से 
सामप्री-संचय करना पडता है) यथा सायण, वेद्कुटमाधव श्रादि | पर इसकं 
साधदही यहु भीश्रावष्यकदहै कि विद्यायिगण उन सारी रचनाश्रोंे भरी 
परिचित हों, जो समे सम्बन्धित है, श्रौर जिनका प्रध्ययन प्रत्यावद्यक 
है। इत स्वनभ्रों कोदो भागों मेँवांदटाजा सकताहै, पहला--पंकलन 
तथा वरूसरा--ग्रत्य ग्रत्थ। 

१, संफसन- 

संप्रथम मैकंडानल के ४०0८ २९६५९ का उत्तेख उचितं है । 
उत्तेर भारत कं बहुत से विदवविधालयो मे हसौ मे संगृहीत सूक्त पठ़ाये जा 
रहै है । यह श्रासानी से मिल भीजाताहै। इस संकलन कौ भुमिक्ता में 
लिन प्रर्नों पर विचार किया गया है) उनमें ऋग्वेद काल, उसकी भाषा, 
तथा छन्द, ऋरवेदिकं धर्म, ऋर्बेद म लौकिक सामग्री (जिसमे एतिहासिक 
तथा भौगोलिक ज्ञान भी है) तथा मन्न की व्यार्या उद्लेखनीय हैँ | यह् 
भूमिका भ्राजसे कोई ४४ वषं पहले लिखी गयी थौ, सो इसमे पर्याप्त 
परिवतेन तथा परिवर्धन का भ्रवकाश है। फिर भी श्रपने प्राप म यह 
उंपीकोटिकीहै। षस सग्रह फे मन्त्री का श्रध्ययन् करते समय एसमेदीं 
गयी द्िप्पणियों का ध्यानसेप्रतुशीलन लाभकर होगा । हन टिप्पणियौं 
फा टीकर श्रध्ययन दी तेखक की ४९१८ 02709 के श्रध्ययन से ही 
सम्भव है, क्योकि पदेपदे विद्ठान् क्ेखफ मे श्रपने हसे व्याकरण कं उद्धरण 
दिये ह। क् पाठक इन टिप्पणियों मे सायणभाष्य कं उद्धरण देख कर 
विस्मित होगे, जो तुलनार्मक् श्रघ्ययन कं लिये दिये गये ह। परन्तु यह 
विस्मय उनको नहीं होगा, जिन्हे इस २6६५८ के पहले संस्फेरण कं 
साथ प्रकाित, दन्हीं सृक्तों पर सायणभाध्यसंग्रहं देखा है । प्रतीत होता है 
कि.बादमें सायणभाष्य फे श्रच्छे संस्करण प्रफारित हो जाने परः प्रकाशको 
मे एसं सायणभाष्यस प्रह 8. द्वित करना ब्द कयं दिया। हमारे इस 
संग्रह में मेकडानंलं वाले श्रधिकांश सक्तो पर सायणभाष्य दियारहैःतोश्रब 
विद्रा लेखक की रिपणियों का श्रष्ययने सुगम हो जाना षार्हिए 1 इस 

& द भाग म उवूथत सभी पुस्तकों की सूची सप्तमे दे द गद है 1 

| 9 0. 
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1२८०१८7 के श्रत मजो चोन्दकोश् दिया है, उसका उपयोग वा्चित्त 

से कम होता है, जिसमें पाठकों कौ श्रपनी हीहानिदै। 

सुविधा के लिए यहा उन सूक्तौकीमूचीदीजारहीद्ै, जो 

संग्रह तथा ९६५६ दोनो में समाविष्ट 6.11. 1 93111 

१, १५४; १, १६०; २, १२; २, ३३; २, २५; ३, ५९; ४६४ 
५१; ५, एर; ६४ ६४; ७) ४९; ७७१; ७१८६, ७११०३; ८) 

१०, १४; १०, १५; १०;दर्द; १०) ९०; १० १२९ {०५१३५ 

यहाँ पर हुम पाठ्कोका ध्यान मैक्डनल रचित एक पुस्तिष 
प्रोर दिलाना चाहते है, जो -[ल1*४८ ग [पवा 5८९5 मे भक 

है--प्रौर श्रव भी उपलब्धदहै, नाम हे) ]एा15 001) [१९६४८८६ 

पुस्तिका उनके लिए लिखी गयो थी) जिन्ह ऋष्वद के वरिम साधारण 
की श्रसिलाषा है। इसमे भ्रूमिका तथा श्रनुक्रमणी कं साथ कोई च 
सूक्तं का छुन्दोवद्ध श्रनुवाद है । प्रनुवाद सुन्दर दे ग्रौर र्षिकजनप्नि 

साथही वुं पेपेसूक्तों काश्रनुवादद्रसमे है,जो द८्व्वे८प मे नहीं 
हमारे संग्रह तथा दस पुस्तिका, दोनो में प्र॑तगत सूक्तं निम्नलिखितेभ्रः 
ह (येवेसूक्तदै, जो “ष्वा रिव्व्वलामनषही है।) ७ पठ; १५, 
१५, ११७ 

तदनन्तर श्री क्षित्तीशचन््र चद्टापाध्याय कृत ४८्व6 ऽ९]८त 
(तीन भाग) का नाम प्राता द| सम्मवतः इय समय उपत्तव्ध सभी संग्र 
यह श्रेष्ठ है, क्योकि समे न कवल प्राचीन श्राचार्योके भाष्य दिये 
विद्वान् श्रध्यापकने साथमे स्वरचिते श्रतुवाद तथा रिप्पणि्यादीहै, 
प्राधुनिके मतत क्रा यथेष्ठमात्रा मे समावेश रहै | देवता या सूक्तपरिचः 
श्री चष्रोपाभ्यायने जौ कुंलिखारहै, उसमें श्राधुनिकं गवेपणाक्ोः 
दिया गयारहै | साथ ही, पुस्तकके तीसरे भाग के प्रन्त में पदपारफेब 
एक लम्बा लेखदहै, जो प्रत्यन्त लाभदायक है| श्रन्त में वैदिकं व्याकरण 
सार प्रस्तुत है, जिसमे पाणिनीय व्याकरण तथा श्राधूनिक व्याकरण, 
के] भुच्दर समन्वर्य है | करभाष्यसग्रह् तथा ऽ५९५008 में समानत : 
निम्नलिखित है- 

१,९१; १; ११८ १२ १२४; १ १५४; २, १२; २ ३३; 
५४; १०, १४; १०, ३४; १०, १२५॥ 

पीटसंन का पहला 3०160011 सन् श८्णन में छपा थां श्रौरं उ' 
नवीनतम संस्करण श्रभौ-मभी प्रकारिति हृश्राहै। इतत २४ सूक्त , 
लेखक के शपते श्रनुवाद तथा रिप्पणियों के साथ इसमे सायणभाष्य 
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द । दूसरा ६५८५५०५ पहली बार सन् १८८९ मे छपा थाश्रौर भ्रब भीं 
उपलन्ध है । इसफे परवर्ती सर॑स्करणों म सिम्मरमान तथा परास्जपे ने 
कापी काम किया है, जिपमे से जिम्मस्फातं रचित्त +४€ 0 ४06 ९६४९८५४ 
तधा ४८८1८ 4४1010४ पर लेखं प्रमुख है, प्रौरं भम भी पठनीय ह 

भन =. ॥ ६५७ संहिता श्रौर पदषाछ पर धिद्रत्तापुणं लेख है । 
ग्रहो मेदिनो सक्त हमारे संग्रमे भी ( 

नीचे दी नती है- क 

प्रथम--१, ११५; ९ १५४; २, १२; ३) ४९; ५८३; ९ 

भ; ७, ४९; ७ पदु) ७, तत; १०, ए४; १०९०; १०, १९५। 

दितीय -- १, ११६; २३८; ३, ३२; ७.४१; ७, ४६) 
यहा पर दिष्णुगोविल्द बोजापूुरकर कै छवसगरह काः उ्लेखः भौ 

होना चाहिए, जिसमे २७ सूक्त पर सायणभाष्य दिया है। साथमे विस्तृत 

टिपणौ ह, जिसके प्रध्ययन ते पर्सरमी चत्र लाभ ही प्राप्त करेगे । हमारे 
संग्रह तथः दस पुस्तक के समान सूक्तो कौ तालिका मिम्नलिलित है-- 

१, ११९६; २, २३८; २१२३२; ५, ७१; = ८६ । 

पं० हरिदत्त कर्त्री के क्सुर की हिन्दी भूमिका इसलिए 

ष्टव्यं है कि उसमे वेद सम्बन्धी कई विषयों पर, छात्रौ फे लिए, सास्त्रीत्त 

व्रिधिसे विचारकियागयादै। 

अन्य श्रन्थ 

सर्वत्रथप प्राणिनि व्याकरण क तैद सम्बन्धी सूत्रौ का ध्यान करना 

चाहिपए,.जिसके लिए सिदधान्तकोौभूदी कौ वैदिक प्रक्रिया तथा स्वर परियाः 

द्रष्टव्य ह। श्राधू्निक युग में दष नियम पर जौ काम हृभ्रा ₹है, उसका 

हप्रोपयोपी सार मँक्डानल करी ८९16 (भाीप्राक्म मे उपलमन्धं है। 

सस्त के छात्र को इसके श्रध्ययन म कठिना है, पर यहं रत्य र्ट 

नदीं है रौर इसको श्रध्ययन प्रावश्यक है । यहां हेम विशेषतः स पुस्तक 

के श्रन्त मे {दये उत प्रष्यार्यौ की श्नोर परिश्रमी छात्र का स्वन् श्रक्ष्ट 

करना चाहते द, लिन चन्द श्रौर स्वरं (८०८९) के विष्यो का 

निस्तारपूवक प्रतियादन किया गया है । श्रपरनी तहु यहं सर्वाङ्गीण 

प्रयास हैश्रौर उक्कष्टकफोटिका है। इस पृर्तक ५ दिपा हृश्रा वैदिक 

धातुपाठ श्रत्यात उपयोगी है प्रर श्रन्तमे दी गई लिदेंक्षिका का उपयोग 

ही उसके हस्व का ज्ञान करा सकता है ।मेक्डानित् ने एक भ्रः पूस्तक् 

पलत जगु मी लिखी धी, जो श्रव दुरा है) हषं का विधय 
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है कि प्रसिद्ध विद्वान प्रो. सूर्यकान्त जी ने इसका हिन्दी में सुस्दर श्रनुवाद 
कर दिया है, जो वैविक देवशास्त्र तामसे प्रकारितं हो गया है। अ्रनृवादे 
करते समय प्रोफ़ंसर साहिषि ने उद्धरणो को फिरसेजांचा है श्रौर उसमें 
करु श्रावश्यक परिवर्तन कर द्िदहैँ। इसे पुस्तक श्रौर भी उपयोगी हौ 
गृहै । 

कैवलं स्वर के विषय पर हिन्दी में एक पुस्तक वैविकष्वामीमांत्ता है, 
जिसके लेखक धी युधिष्ठिर मीमांसक इस स्वना के लिए पुरस्छृत भौ दहो 
चूके है । वैदिकपवायुक्रमफोष के सम्पादकं श्राचाये विश्वबन्धुजी नै भी 
स्वर का प्रतिपादनं दसं कोषकी भ्ुमिका मैकियादहे, जौ पृस्तकाकार भें 
भी उपलब्ध है| 

कहने फी श्रावहयकता नही कि घाटे के [द्द ० {€ 
1२९५९०० प्रत्येक छाव के लिए उपदेय है । इनका प्रचार करई वर्पो दै 
यष श्रव भी उपलब्ध है। वैसे इनकी सामभ्री श्रव पूरनीहो गयी दहे । 

वेद के विषय में एक श्रय पुस्तक जो प्रवभारत मेँ ही पृनमृद्रित 
हुई है, ८१1० 1746६ दै, जौ सैक्डानल तथा कोथ के प्रयत्नो का फल 
है। लेखकों ने वेद मै वणित सभौ पात्रों तथा स्थानोँकां एस पुस्तक मै 
सुचारू परिचय दे दिया) पस्तकदोभगोँभे दहै प्रौर महंगी है, पर 
प्रत्येक पुस्तकालय में यह् उपलब्ध होनी चाहिए ) 

चऋवेद के वारे मे प्रतिरिक्त ज्ञान के लिए, उसके इतिहास के वारे 
मे, उसमे चिश्रित समाज, धमं श्रादिके सम्बन्ध मे विण्टर्मिल्ज कुत भ्रन्थ 
तरिशणक ० तवाक्षि [जलापा का प्रथम भाग द्रष्टव्य है। यह् प्रन पूतः 
प्रकारितहृश्रा है। प्रर भ्रभी-श्रभी इसका हिन्दी भ्रनुवादभी छप गयां है| 

हसफे साथ ही मजुमदार^पुसात्कर सम्पादित भारतीय विद्याभवन 
से प्रकाशित ४८९५८ 48९ फे सम्बन्धित श्रध्याय तथ। कैम्त्रिज हिस्प्री 
श्राव दंण्डिया फे प्रथम मागके कु प्रध्याय भव्य देख लेने चाहें । 
दसी प्रकार रामकृष्ण मिरानं कलकत्ता दारा सम्पादित (पापष्ध 
प्रलापा 2६८ ० 102 का प्रथम भागः जौ भ्रव सम्वधित रूप म मुद्रित 
हृश्रा है, वैदविषयक सामग्री का सन्दर सङ्कल दहै। यही पर दही 
ऋषवेद के विगज विद्वान प्रो. सूरत् के कु लेखों फे भ्र्॑रेजी प्रनुवाद 
काभीनजो +/<0ा८ 1वा2 केनामसे छमा दै, उल्लेख कर देता चाहिये | 
जिस पुस्तक सेये प्रंश लिये गये ह, वहु पाठकौं को भारतीय साहित्य, 
ईतिह्ास तथा संस्कृति फा सामान्य कान देने के लिए लिखी गई थी। 
फिर भौ इसमे दृष्टिकोण कौ नवीनता सवका ध्यान भ्राकृष्ट करती है । 
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दसी तरह उनकी पुस्तक (1४89४07 १९८ 11005 का प्रगरेजी श्रनुवाद 
भी द्रष्टव्य है, जो (माऽध्जा ग 7णतो2 नाम से भ्रव उपलभ्य है। 
प्रसिद्ध विद्वान पं. लक्ष्मण शास्त्री जोक्षी की कृति का प्रब मरी से हिन्दी 
रे श्रनुवाद वैविक संसृति फा विकास नाम से उपलन्ध है । 

ह वेद प्र परस्परात् दृष्टिकोण को सम्बद्ध रूप मेँ प्रस्तुत करने घाली 

पुस्तकों मे पं० भगवदत्त के ग्रस्य वेदिक षाड्मप का दृति तेथा वेदुवि्ानिवृन 
करा श्रपना विरिष्ट स्थान है। दने दूसरी पृस्तक पुरस्कृत सी हो चुकी है। 

कऋ्येद फ भाषाविक्ञान सम्बधी श्रध्ययतं फे लिए चं फेवले गुणे 

तथा तारापूरवाला की पुस्तकें द्रष्टव्य, श्रपितु साध ही प्रो° सुनीति 

कुमार चैरर्जी की [7० ^1#80 24 प्राप्तां तथा प्रो बटकृष्ण घोष॒ 

कोः [115५ [एप्र्वपद्तठा 10 8 का$पप॥ भी श्रहयन्त् उपदिय है \ 

दून दो मे से पहली पृस्तक भ्रम हिन्दी मे भी उपलश्ष है। जी छात्र 

वर्तमान समयमे हौ रहै ऋ्वेद फी यास्या मे ठचि रखते है, न्ह प्रसिद्र 

विदान श्री वेलङ्कुरके द्वाराकिये जारे सूक्तं फै श्रगरे्ी श्रनुवादं पर 

दयन देता चाहिए । यह् बम्ब विश्वविद्यालय कौ पत्रिका में छपता रहता 

रहता दै) दसी तरह प्रीण प्रष्टे ने भी कषठ भुक्ता का प्रनुवाद 

किय! है। सोमधूक्तो का प्रनुबाद श्राजकल प्रौ. भावि करं रहे है, श्रौर 

उन प्रयास काफल दो भागौ मे श्रा चुक्ाहै। प्रो. रन् फ़सीसी भाषा मे 

लिखते है नौर भरो. धीमे तथा कु प्रौर विद्वान प्रायः जर्तं मे । इसर्लिए 

दसफाज्ञान इनदो भाषाश्रों फे पयीप्त ज्ञात पर प्राधारित दै। इस 

तरह ग्रासमान का ऋेद सम्बन्धी शब्दकोष तथा गैत्डनर का सम्पूर्ण 

क्हेद का विद्त्तापूणं श्ननुवाद भी जर्मन म है1 विल्सन के श्रनूवाद फा 

हमने श्रधिक परिचय नदीं दिया । यह ्रगरेजी श्रनुवाद श्रधिकतः सायण 

क श्रनुसंरण करता है । प्रिफिथ की श्रचरुवाद इसमे स्वतन्त्र है। 

यदा पं. विद्वबन्धु जी कौ संततं तपस्या कै फलस्वरूप उपलम्ध 

हो रहे पैदिकपदानुक्रमकोष को भी उल्लेख श्रावदयक दहै) इस पुस्तक ने 

भारतीय विदत्ता का सिर ऊँचा किया है । परिश्रमी छत्र इसके श्रध्ययन 

से बहुत कृ प्राप्त करेगे । 
धेदविषयक् उपलब्ध साहित्य (पुस्तक 'लेख' प्रादि) बूत श्रषिकं 

है । श्रतः उसकी पुस्तकसुची भी पुस्तकाकार् म उपलभ होती है) स 
तरह फा पहला प्या प्री. रनूकाथा जिन्हे 1981 मे अणाच्छा ०५ 

५८५११८५ प्रकाकित फी । उसके कृ दषे बदरो, दाण्डेकर् ने ४८५४९ 

एणाचप्ण्छय कौ स्वना की, जोप्रो, रतू के कार्यं को भागे तक 
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लातीदहै। इन्हीं दिनो प्रो. दाण्डेकरने हस पुस्तकका दूस्तयाभागम्र 

कर दियाहै। स्पष्टदहै कि दससे सभी का बहुत उपकार होगा| 

म्रन्थ-सूची 
--कल्चरल ह्रिटेजश्राव् इण्डिया (प्रथम खण्ड) 

घाटे- लँक्वजं भ्रानि द क्रग्येद । 
धोप, षरटछव्ण--लि ग्विस्टिक दण्टोडक्शन टु संस्कृत । 
चे््जा, सुनीतिक्कमार~- दण्डो-ध्रायैन पिण्ड हिन्दी (हिन्दी मे भी उपलनः 
चेटी, षि घ०-- वेदिक सिलैक्लंस (३ भागः) 
जोशी, लषमणशास्प्री--वेदिक संस्कृति का विकास | 
द्।ण्डेकर, घर. एन.--वेदिक बविव्लिश्रोम्राफी, दो भाग | 
दास, श्रविनाशच्र्र--्ग्येदिक इण्डिया । 
पीरसैन, पीरर--सैकण्ड सिलेषरान फ़राम ऋग्वेद । 
----दहिम्ज फ़रामे द ऋरर्वेद (प्रथम संकलन) । 
मीजापुरकर, विष्णुगोविन्द--ऋकस ग्रह् । 
भगवहत्त--वेदिक वाडमय का इतिहास (तीन भाग) । 

वेदविद्यानिदर्शन । 
मजदार तथा युसालकर (सं.)-- वेदिकं एजं ] 
मीमांसक, युधिष्ठिर वेदिक-स्वर-मीमसि ) 

मेबडोनल, भा. ए.--हिम्ज फ़राम द छेद (हेरिटेज श्राव् इंडिया सिरीज' 
-------ए वेदिक प्र॑मर फारस्टडटम् । 
वेदिक माद्थालोजी | 
मेव्शेनक तथा कीथ--वेदिकं इण्डक्स (दो भाग) ) 
तैवसमुकषर--श्रान द वेदाज्ञ ) 
रप्न, ई. जे. (स) -कंम्ब्िज हिस्टरी श्राव दंडिया (प्रथम भाग) । 
रन, खद-- वेदिक श्रण्डिया । 
------पिन्लियोभापफरी वेदीके | 
-----द सि्विलाष्जेशन श्राव् देण्डिया । 
विर्ट्नि--दिस्टरी भराव इण्डियन लिटरेचर (प्रथम भाग) । 
विर्वबन्धु श्प्री-वेदिकपदानुक्रमकोष । 
सूय॑कान्त- वेदिक देवदास्त्र । 
(मेक्डानल कृत वेद्धिक मादथालोनी फा हिन्दी रूपाण्तरः) | 
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श्रु सद्रोय धनुरातनो मि-- 
१०, १२५६) १० २७०,३५७, 

श्रं मद्रेभिर्घसुभिश्वराभि-- 
९०, ११५१, प° २६७.,२५६. 

ग्रहं सुवे पितरमस्य मूधन्-- 
१०, १२५.-७, प्रण २७१, ३५५, 

श्रं सोममाहनसं तरिभ्भिं-- 
१०, १२५२, प्रण २६५७, ३५६. 

श्महमेव वातमिव परवामि- 

१०, १२५८, प० २७२,३५७. 
श्रहुमेव स्वयमिदं बदामि-- 

१०, १२५.-५, प° २६६, २५६, 
श्रा कृष्णेन रजसा वतमानः 

१,३५.२, ए० १३,२६.४.,२३६५.. 
श्राच्या जानु दिशतो निषय-- 

१ ०,९५.६) ¶० २२६, २.४६. 

श्रा ते कारो शरवामा वचांसि-- 
२,३२-२०., ० १४५.२२९,२८२. 

श्रा ते पितम॑स्तां सुभ्रमेव॒- 

९,३२३१, १० १०५,३१४.,३५७६. 
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श्रा यद्रुहाव वर्णश्च नार्च-- 

७,८.८२) ६० १६४,३२३७,९८६. 

श्रा वां स्थ॑ वुदिता सूच॑स्य-- 

१,११६.९७, ए९ ६३,२०३,३७२. 

श्रा बो वदन्त रप्त्रो सुष्यदये-- 

१,८५.६५ प्रु र ०,२६७,२६५७. 

श्राणामिर्चेद्रानिवि मुचाति वूर्न-- 

१ , पु० १२६२ १६१३८२ 

श्रासां पूतीसागमु स्वभूणा--- 

१,२४.६.) प्रु० ८१) ३०६,३०४. 

श्रासीनासो श्रष्णीनापुपस्थ-- 

१०,१५-४, १० २२७,३४६. 

शरासनो प्रफस्य वर्तिकामभीके 

१,११६- १४) ६० ६१,१०२,३५
७१. 

श्राह पिदुनसुविदमास्, ् रविस्सि- 

१ ०,१५.३) १० २२५१३४६१९६८' 

दं वयत्पुरतमं पुवं पुरस्तात् 

८,५.११, प १६९,३९७१९८५. 

दरदं पितृभ्यो समीऽस्वद्य 

१०,१५.--२) ‰० २२९४.,३४६,२९६.९. 

ह्रदं यम्य सादर्न-- 

१०,१२५.-७) पर २८७१२६०, 

दरेपिते प्रसवं भिदमाणे-- 

२,२२-२) ६० १२३७,६३२१०,२८१. 

दो श्रस्माँ श्रस्ववभरगाह--- 

२,३ २-६) प्र १४७,६२१,३८२' 

दनद्रश्च सोमं पिपर बृहस्पते-- 

४.५.०२०, पृण १६०,२२७, २८५. 

दमं यम् प्रस्तस्मा हि सीद-- 

१०,१४.-४) १० २१५.२४४,२६६. 

दमं स्वस्मे दश्रा सुतष्ट-- 

२,३५.२) १० ११७,९१७१३८१. 

& १५५ 

हमे मा पीता यशस उरष्यवः-- 

८४८१) धरण २०६,२४१. 

रमे ये तावाद् न परशरन्ति-- 

१०,७१-६, प° २४८,२५१. 

दयं मनीषा इयमश्विना मीः- 

७,७१-६) पर० १८५) २८८, 

यं विष॒ष्टिय॑त श्रा गभूव-- 

१०,१२६-७, १० २८११३५८. 

हृपिरेश ते मना उुतध्य- 

८८७) ९९ २०७,२३४१,२६०. 

उच्छुन्तीस्य चितयन्त मोजान-- 

४,५१-३, पृ० १६३१२९४७. 

दतत; पश्यन्न ददशे वाचम्-- 

१०,७१-४, १० २४२.३५०. 

उत घं सख्ये, स्थिरीतमार्हुः- 

१०,७१-५. १० २४४,२५१. 

उत स्वया तन्वा संबदे-- 

७,६य्- २, १५ १८६२३ ३५.;२८८, 

उत वयथिदसतेपपप्तन-- 

२,१२४-११, १९ ८३,२१२,२५४. 

उदीरतामवर उत्परास 

१०,१५-१, ५५ २२३,२४६. 

उदुष्य देवः सविता सवाय-- 

२,३८-१, १० १२७,३१८.२८९. 

उद्रः ऊर्भिः शम्या हन्तापः-- 

२,३२-१२, ० १४८१२९९' 

उन्मा ममन्द वृषभो मर्त्वान्-- 

२,६३-६, ए १०६२९५९८. 

उपला श्रण्ने ष्ठि दिवे 

१,१--७, प १ ०,२६३२६४,२६५, 

उपहूता; पितरः सोम्यासः - 

१०,१५-५.; १.० २२६२४६२६. 
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उपायातं दाशषे मरत्याय-- 

७,७१-७, प° १८२,१३२२१३८८. 

उपेमसन्चि बाजयुक॑चस्या-- 
२,३५.१, प° ११६२ १७,९८१. 

उपो श्रदरि शुग्ध्युवो न वक्तो- 
१,१२४-४, प° ७५,२३०६,२३७३. 

उस व्यचसा सिनी इसश्चता- 

१,१६०-२, प° ६१,२०६.२७५. 

उरूणसा वसुत्रपा उदुग्बलौ-- 
१०,१४-१२, प° २२१,२४४.३६२. 

उधा उच्छन्ती समिधाने श्रभ्ना-- 
१,१२.४१, प ७२,२०५।,२५७३. 

ऊर्वं नुनुद्रेऽवतं त ग्रोजसा- 
१,८५.१०, प° २५.२६ ८११. 

क्रचां त्वः पोपमास्ते पुपुष्वान्- 

१०,७१-११, १० २४६३२५१. 
श्रदुदरेण सस्या सचेय-- 

८,४८--१०, ए० २०६.,२४२,२६.०. 

एकपादूभूयो द्विपद्ये विचक्रमे-- 
१०,११७-८) प° ९६५.।,२५५. 

एकस्या वस्तोरावतं स्णाय-- 
१,१.१६-२१, प्रण ६५७,२३०३. 

एतद्वचो जरितर्मापि मृष्टाः- 

२,३३.८, प्० १४३२,२२१,२८३. 

पतनस्य महिमा- 

१०,६०-३, प्र° २५३,२३५२. 
एना कयं पयश्चा पिन्वमाना-- 

२,३३-४ पण १३८,२३२९१,३८३, 

एना पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे-- 
४,५४.० -8, ० १५८,२२९६१२८५., 

पव्रेदेषा पुर्तमा द्मे ४ 
१,१२४.६) एर ७७,३०६।२३५७५. 

एषा दिवौ दुहिता प्रत्यदर्शि-- 
१,१२४.२, ए्र° ७४,३०६, २३५६, 

एषा बभ्रो प्रषम चेकितान-- 
२.१९-१५, ० ११५३ १६,३८०. 

श्रो षु स्वसारः कासे श्रणोत-- 
२,२६-६, ए० १४४,६२२. 

कैः कुमारमजनयत् -- 
१०,१३५-५) ९० २८६१२५०. 

कामस्तदमे समवत॑ताधि-- 
, १०,१२६-४, १०२७८१२५, 

फिमाग शरास वरश्ण-- 
७,८.६४) परण तठ) ३२३६२८८, 

कुमारश्चिदितरं बन्दमान-- 
२,३२.१२; प्र ११२,२१६;३८०. 

कुवित्स देवी; सनयो नवो वा-- 
८,५.१४, पर० १६४,३२७१ २८५. 

कृषन्नित्फाल श्राशितं कृखोति- 
१०,१ १७७, प° २६५, २५.५. 

को श्रद्धा वेद क दह प्रबोचत् -- 

१०,१२६-६, प्र० २८०१३५८. 
क्वत्यानौ सख्यानि बभूषुः-- 

७।प्र८-५) पुण १६५२३२७, 

क्वे स्यते ददर मृखयाकुस्तः- 
२,२३२.७, प० ११०,११५.,२८०. 

क्वस्थिदासां कतमा पुराणी- 
४,५.१६) प्र” ६१६५,२ ९३,२८६. 

गोमातरो यच्छुभयन्ते श्रज्जिभिः-- 
१,८५-२, १० २८,२६७,१६७, 

गोमायुश्दयदजमायुरदात्- 
७,१०६.१०), ० २०२,२३६. 

गोमायुरेको श्रजमायुरेकः-- 

५,१०३-६, प° २०१,३१८. 
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बन्धमा मनसो जातः- 

१०, ६०१३, प° २५८.२५.२. 

चरिष्रं ह वेरिवन्छेदिप्ण- 

१,११६.१५. प° ६२,३०३२१२७२. 

वित्र दरैवानामुदगादनीक-- 

१,१९५.१ र ३८,२९६.२६८.३९६. 

जाया तप्यते फिंतवस्य ह्ीना-- 

१०,२३४-१०) पर० २२३८२४६. 

मिप नुमुद्रेऽववं तया दिशा-- 

१,८५--११, १० २३६९९२८, 

जरो नासत्योत वभ्रि-- 

१,११६.१०) प° ५६२०२२३५. 

त यद गर्हिपि प्रीदन्- 

१०.६०.५७) प्र० २५५,३५२, 

त उक्षितासो महिमानमाशत 

१,८५.२, प्र° २७,२६७११६५७. 

त्स्यस्य देषत्वं तन्यदिवं-- 
१,११५.४० ४ ९, २६६.;१७०,२३६६. 

पदस्य प्रियमभि पायो श्रश्या-- 

१,१५.४५. पण ८६,३०८,९५५. 

तदस्यानीकमुत चार नाम-- 

२,३५.११; १० १२४१३१८, 

तदं नरा शंस्यं राध्य- 

१,१ १६११, पृण ५.७,२०१,२७२९. 

त्रं मय हनये दंस उग्रम्--- 

१,११६.१२, १० ५८,२३०२,३७२. 

तषो दिवो दु्ितरो विभातीः-- 

४,५.१.-११, प° १६८११९५. 

तसित्रस्य वस्णस्याभिचक्ते-- 

१,११५.५; प्रण ४२,२९६।२४०. 

तम श्रासीत्तमसा गृहहमप्र-- 

१०,१२६-२, ए, २७६२३५०. 

४१७ 

तमस्मेरा युतयो युवानं-- 

२,३५.४, ९० ˆ १६,३१७, 

तस्मादश्वा श्रजायन्त- 

०,६०-१०, १० २५६.२१३. 
तस्मायशात्सवंहुतः संभृतं-- 

१० ६०-छ्, पृ २५५३२५३. 
तस्माद्िरालजायत-- 

१०,६०-५, १० २५३१३५२. 
ता श्रा चरन्ति समना पुरस्तात्- 

४,५१- ८, पृण १६६।२९८,२८६. 

ता इृष्येव समना समानीः- 

४१५९८, ४९ १६५७।२३२९८. 

ता घा भद्रा उपस पुरासुर्-- 

४ ५,१-७, प° १६५.,३२८१२८६. 

ता वां वासृन्युर्मसि गमध्ये- 

१,६५.४-६) १० ८६.२०८११७५. 

तिरशीनो विततो ररिमिरेषां-- 

१०,१२६-५, १० २७६१२५८ 

तिलः सपल्िराति व्रजद्धिः-- 

१,११६-४, १० ४६.६०२,३०६१, 

तिकलो यावः सवितुद्री उपस्थ-- 

१,२५-६, १० १८,२६५१६९६६. 

तुम्रो ह भुब्युमरिवनोदमेषे-- 

१,११६-२) १० ४८,९ ०२,३७९१. 

ते नो णाने महिनी मदिभ्रवः- 

१,१६०-५.१ ९० ६४,३०६.,२७५. 

तेऽवरध॑र्त स्वतवसो महित्वना-- 

१,८५-७, पृ०.३१,२६८१२६७. 

ते हि द्यावापृथिवी विश्वशंईवाः-- 

१,१६०-१, ¶० ६०,२ ०९.३५५. 

तरातारो देषा श्रपि वोचता न-- 

८८१४, १० २१९ १२४२२६०. 
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त्रिकट्ुकेभिः पतति-- 

१०,१४-१६, प° २९२,२५. 
जिपश्चाशः करीडति ब्रात एधां-- 

१०,३४-८) १० २२७,।२४६. 

भरिपादृध्वं उदेद्पुरुषः-- 
१०,६.०-४, १० २५२९,३५३. 

त्यं नः सोम विश्वतो वयोधास्-- 
८,४८-१५., प्र २१२,३४२. 

त्वं सोम पिनरभिः संबिदानस्-- 
८,४८- १३), १० ९११,३६०,३४२, 

सं हि नस्तन्वः सोम गोषा-- 
८,४.८१, प° २०६।१४१,२६ ४, 

स्वम कितो जातवेदया-- 
१०,१५-१२ १० २२०,२४७. 

त्यया हितमप्यमप्सु भाग 

२,२८-७, ए० १२२९,२३१९. 

त्षष्टा यदजं सुकृतं दिरण्यय-- 

१,८५.६, १० २४,२६.१,१६८. 
त्वा दत्तेभी खरान्तमेभिः-- 

२,२३-२, ० १०६.२१४,२७६., 
दशरात्रीरशिवेन नवन्. -- 

१,११६-२४, प° ७०।२०५,२७३. 

दिवो नो ब्रष्टिं मर्तोररीध्वं-- 
५,८२-६, ० १७२,३२६।,२८६. 

दभ्या श्रापो श्रमि यदेनमायन्-- 

७,१०३.२, प्० १९८१२३८ २८६. 

देषष्ितिं जुगुपुद्यीदशस्य-- 

७,१० २-६.; ५० २०३,२२६. 

धावा चिदसमे परथिवी नमेते-- 

२ | १ ९- १ ४ | घु 0 र अ र 9 ३ 4 , | ३ (७८ 

ठि श्वभृरप जाया सणदि-- 
१ ०३१४-३; ¶० २२५४२५६. 

धीरा सस्य म्ना जनुप्रि-- 

७,८६-१, ए५ १८५२ २५.२३ 

धुनेतयः सुकेतं मदन्तः -- 

४,५.०२, प ० १५.५.२३ २६.२३ 

भरवासु स्वासु ्रितिषु चियन्तो-- 
७,८.८-७) पृण १६७,२३२७,२८ 

न मा मिमेथ न जिल एप्रा- 

१०,३४-२, ए० २२३,२३४८. 

न प्रत्युरासीदमृतं न तई 
१०,१२६.--२, ए० २७४,३५६ 

म् यध्येद््रो नं षर्णो न मि्रो-- 

२,३८-६, ५० १३३,१३१६. 

न वाउ देवाः सुषमिद्धं ददु;- 
१०,११७-१, ० २६१.२५.४. 

न स सखाथो त ददाति सख्ये-- 

१०,११७--४, ¶० २६१२०३५५ 

न स स्वो दत्तो वर्णधुतिः सा-- 

७,८६-६, १० १६०१२३१६. 

नानौकांसि वुयो बिश्वमायुर्-- 
२,२३८-५, पुऽ १२०,२३१६.,१८२ 

नाभ्या श्रासीदन्तरिच्ष- 

१०,६०-१४, 9० २५६.,३५२. 

नासत्याभ्य पर्हिरिव प्रबरञ्ज-- 
१,११६-१, ११ ४५,२०२,३७०. 

नासदासीन्नो सदासीत्तदार्नी-- 

१०,१२६-१, १० २७३, २५८, 

नीचा वर्तन्त उपरिस्ुरन्ति-- 
१०,३४--६, प५ २१७,२.४८, 

परावतं नासप्यासुदेथा-- 

१,११६-६., प° ५५,२०२, 
परि ोहितीस््रस्य वृज्या; - 

२,१३६.१५ ए १,१५,३.१६.१५१ 
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१२ पता परस्तात्- 

६,५४-१०, प्रण १७८,३३२,२३८७. 

परिविष्टं जाहुषं विश्वतः सा-- 

१,११६-२०, पण ६६।२०४,२७२९, 

परेयिवांसं प्रयतो मष्टीरनु- 

१०,१४-१, प° २११२,२४२,६६० 

२६१. 

पुनः समम्यद्धिततं वयन्ती-- 

२,३८-४, पृ १३०,३१९.२८२. 
पुराणों श्रतयेनन्तं-- 

१०,१३५.-२, प° २८२,१५६. 

पुख एवेदं सवै-- 

१०.६०२, ० २५१,३५२. 

पे श्रर्धं रजसो श्रप््यस्य-- 

१,१२४-५., १० ७६,३०६.३७४ 

पूषन्तव त्रते वय॑ 

६,५.४-९., प० १७८,२३३२९,२८५७ 

पषन्नु प्र गा एदि 
६,५४-६, १० १७७,३३१.. 

पूरा गा श्रन्वेतु नः-- 

६.५.४५, १० १७६,३३१,२८०. 

पष्णएश्क्गं न रिष्यति-- 

६.५.४३, १० १७६।२३३१.२८७. 

च्छे तदेनो वस दिष्चुपो-- 
७,८६-१, प° १८७३३६५८, 

पणीयादिल्नाघमानस्य तव्यम ~ 
१०,११७-५, १० २६३१२५५. 

प्र तद्विष्ुस्तवते वीयण-- 
१,१५.४२) १¶० ८६, ३ ०८,२७४. 

प्र पर्यतानामुशती उपष्थात्-- 

२,२३-१, १० १३५.२३२११९८१. 

प्र गरश्रये वृष्रभाय शिवितीचे--- 

२,६३.८, १० ११०.२३१५. 
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प्र बोधयोषः ए्णतो मधोनि- 
१,१२४-१०., पृ०८२,३०७।,३७५४, 

प्र यद्रथेषु पृषतीरयुग्पवं-- 

१,८५.१. १० २६,२६७,३१७ 
प्रये शम्भन्ते जनयो न सप्तयः-- 

१,८५.१, १० २६,२६६।३६७. 

प्रवां दंसास्यश्विनाववोवम्-- 
१,११६-२५, प° ७१.३०.३७३, 

प्र वाच्यं शश्वधा वीय॑-- 

३,३२३-७, १० १४२,३२१,३८३. 

प्राता वान्ति पतयन्ति विद्युतः 

५.८४) १० १७१.३२६.३८६. 

प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म-- 

१,१५४-३), प ८७१२३०८, 

प्र शुन्ध्युवं वराय प्रष्ठ{-- 

७,८८-१, प्रण १६३,३१६,३८६. 

प्रस भित्र मतो श्रस्तु प्रयस्वान्-- 

३,५६.२, १० १५०३६२४. 

रहि प्रेहि पथिभिः पूरव्य॑मिः-- 
१०,६४-७, १० २१७।३४८,३६१; 
२६.२९. 

प्रावेपा मा बृहतो मादयन्ति-- 

१०,३४-१, प° २३२९३४८. 

मिषः पितरः ऊवयवान् -- 
१०,१५--४, १० २२५.६४६,३१६२. 

बृहस्यत इन्द्र वध॑तं नः-- 
४.५.०११, १० १६१,३२०,२८५. 

बृहस्पतिः प्रथमं जायमानः-- 

४.५.०४, पृ० १५७३४ , ८४ 

वृहस्पते प्रथमं वाचो श्रप्र-- 

१०,७१-१, १० २४१३५०, 
बृहस्पते या परमा परावत् -- 

४,५.०- र) पु १५.६,३ २६, 
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तरह्यणासो श्रतिसात्रे न सोमे-- 

७,१९०.७; १० २०१.,३३६. 

बराह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत--- 

७,१० ३८, १० २०२,३३६.१८९. 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् -- 

१०,६०-१२, १० २५७,३५१ 

भगं धियं वाजयन्तः पुरधि- 

२,३८-१०, ० १३४,३१६.३८३. 

भद्रा श्रश्वाः हरितः सूयस्य-- 

१,११५.२, प° ४१.२६६,३६६. 

मया सो ग्रत्तमन्ति यो विपश्यति- 

१०,१२५.--४, ¶० २६६.,३५.६. 

म्य श्रादिस्यो नमस।+सच्ः-- 

२,५६.५, प° १५२; २४.३८४, 

महान्तं कोश मृदचानि बरिञ्च-- 

५,८३-८) १० १७३५२३३ ०, ३८६. 

माकिनेशन्माकीं रिषत्-- 

६,५.४-७) ० १७७२२ १,२८७. 

मातली कम्यैगर॑मो श्चद्धिरोमि :- 

१०।,६.४-२, १.९ २१.४.३४२,३६./ 

माला द्द वुक्रुधामा नमोमिः-- 

२,३२-४, ६० १०७, २ १५.३५६. 

मिघ्रं कुष्वं खल मता नो-- 

१०,३४--१४, प० २४०३२४६, 

मिचस्य चपणीधृतो-- 

३.५.६६, प° १५३,२ २४२८४, 

मित्राय पञ्च येमिरे- 

२,५६.८, ¶० १५२,२३२४ २८४. 

मिभ्रो जनान्यातयति हुवाणः-- 

३.५६-१, १० १४६.,२२४, २८४. 

मिश्रो देवेषु श्रायुषु-- 

३,५६-६., प्र १५४,२२४, २८४, 

मोघमन्नं विन्दते श्रप्रचेताः-- 

१०,११७-६; प° २६४३५. 

यः प्रथिवी व्यथमानामरहत्-- 

२,१२-२, ए० ६६,२१२,३५ 
युः; शभ्यरं पवैनेषु स्ियन्तं-- 

२,१२- १९, ए५ १०२,३१३, 

यः शश्वतो मद्येन दधानान्-- 

२,१२-१०, १५ १०६.२१३, 

य; सक्तररिमष्॑मभस्तुविष्मान्-- 

२,१२-१२, १० १०२,३१३, 
यः मुन्बन्तमवति यः पच्चन्तं-- 

२,१२- १४ प्ण १०४,२१३, 

यः सुन्वते पचते वधर ग्रानित्-- 

२,१२-१५., १० १०५३२१३, 

यं कुभार् नवं रथ-- 

१०,१३५.-३, प्र० २८४,२५६ 

यं कुमारं प्रावर्तथी- 
१०,१२५-४, पू० २८५६९५६. 

यं क्रह्दसी संयती विहयेते-- 

२,१२-८, ए० १००,३१२,३। 
यं स्मा प्रच्छन्ति कुह सेतिघोर-- 

२, १२-५, १० ६८,२१२,१५, 

य॒ श्राधाय चकमानाय पित्वः- 

१०,११४७-२, प° २६१.२५४. 

य श्रापिनिप्यो वर्ण प्रियः- 

७,८८--६) प° १६६१६३७१ २म 

यत्पजैन्य कनिकदत्-- 

५.८३-६., प्र १७४,३३०. 
यत्पुरं व्यदधुः -- 

१०,६०-११, प° २५७,१५१ 

यत्पुरषेण हधिषा- 

१०६०-६, एण ९५४५३५९, 
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यधाभवदनुदेयी-- 

१०.,६२५.-६, प° ९२८७२६०. 

यदङ्ख घ्या भरताः संतरनुः -- 

३,२३२.११, १० १४६१२९,२८्४. 

यदङ्ग दाशे लम्- 

१,१--६; प्र० ८,२६६।२३६४. 

यदथात दिवोदासाय वतिः; ~ 

११६- १८) पर ६४,३०३,३७९. 

यदादीध्ये न दविपारमरेभिः-- 

१०,२३४-५) ९० २३५२३५८, 

यदीभेता उरो श्रभ्यवर्धीत्-- 

७,१०३--३, ए० १६.६.५३ ८१२८६, 

यदेमामन्यो श्न्यस्य वाच-- 

७,१०३-५. ० २००,२१८, 

यगरविना ददथुः श्वेतमश्वं-- 

१,१६६.६; ए० ५२ ,३०२,२३७१, 

यमाय धुतवद्रविः-- 

१०,१४-१४) ० २२२,३४४.२६९. 

यमाय मधुमत्तम-- 

१०,१४-१२, परण २२१,३४४. 

यमो नो गाह प्रथमो विवेद-- 

१ ०,१.४२, ९ २६१३,२४२११६.६. 

यस्तस्तम्भ सषटसा चि मो-- 

४,५.०१, १५ १५५.,१२६१२८४. 

यस्तिव्याज सचिविदं सखायं-- 

१०,७१-६, प° २४५६३५१, 

यस्मान्न छते विजयन्ते जनासः -- 

२,१२.९. ६० १०१,३१३,३५५. 

यसमिन्यक्ते सुपलाशे-- 

१०,१३५.-१) ४० २६३,२५
६. 

४९१ 

यस्य त्री पूरणी मधुना पदानि-- 

१,१५.४४, प° ८८2०८२७५ 

यस्य व्रते पृथिषी न॑नमीति-- 

५,.८३--५) प० १७१,२९६.१२८६. 

यष्याश्चासः प्रदिशि यस्य गावः ~ 

२,१२-७, १० ६६.,३१२,३५८. 

यक्तेन यज्ञमयजन्त देवाः - 

१०,६०-१६, प° २६०१२५४. 

यदेतं याचः पदवीमायन्- 

१०,७१-३), १० २४३१२५०. 

या श्रापो दिव्या उतु वा खवन्ति-- 

७,४६.२, ए० १८०,३३२. 

याति दैवः प्रषता याद्युद्रता- 

१,२५-९३, ¶० १४,२६४,२६५. 

याद्राध्यं वर्गो योनिमप्यम-- 

२,३८-८, १० १३३१६१६. 

याव; शम॑ शशमानाय सन्ति- 

१,८५-१२, ० ६७,२६७१२६, 

या बो भेषजा मर्तः शुचीनि- 

२,३३-१३, १० ११४,३१६३८०' 

यासां राजा वणो याति मध्ये-- 

७,४६२.५९ १८०,३३ २,३८७. 

याष राजा वर्णो यासु सोमो-- 

७,४६.४) प १८१,२३२३. 

युयं च्यवानं जरसोमुमुक्त-- 

७,७१-५.) ¶० १८४३२ ३२८८. 

युवं नरा स्तुवते पञ्रियाय-- 

१,११६-७) १० ५२१९ ०२,३७६. 

ययि देवीनरतयुभ्भिरशवैः -- 

४,५.१५, प° १६४१९९५. 

चे श्रमिदम्धा ये श्रनग्निद्धा-- 

१०,१५-१४, १० २३६९१९४. 
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ये चैह पतसे ये च नै्-- 

१०,१५-१३, प° २३०,३४७, 

ये तातुपुरदवत्राः जेहमाना-- 

१०,१५.-६., परण २२८१३४७. 

ये ते पन्थाः सवितः पूर्व्यासः -- 
१,१५.११, १० २५.,२६५.,२६६. 

ये नः पूर्वँ पितरः सोम्यासः - 

१०,१५-८) प्रण २९७.३४७. 

येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि-- 
२,१२९-४, १० ९७।३१२,३७७. 

मे सत्यासो हविरदो दविष्पा-- 

१०,१५--१०, १० २२६।,३४७. 

यो श्रष्स्वा शुचिना दैव्येन-- 
२,२५-८, प° १९२,२१७.,२८२. 

यो श्रस्मे हविपाविधत्-- 

६,५.४४, पृ० १७६,२३११,३८७., 
यो जात एव प्रथमो मनस्वान्-- 

९) १९.२१, ए० ६५,३१२,३५५.।३७६. 

यो न इन्दुः पितरो हु पीत-- 
८,४८- १२, १०२१०,२४२, 

यो रस्य चोदिता यः कृशस्य-- 

२,१२-६; पृण ६६; २१२, ३७५७. 

यो वः सेनानीमंहतौो गगृस्य-- 
१०,३४-१२, प० २२६.,३४६. 

यो वां रथी श्रपती श्रस्ति वोकरदा-- 
७,७१-५ प° १८३,३२३४,२८. 

यो हाहिमरिणात्सत्तसिन्धून-- 
२,१२-२, ए ६६,२१२.३७६. 

यो ते श्वानौ यम रक्चितारो- 
१०,१४-११ ए २२०,३४४.३६२, 
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रथीव कशयाश्वां श्रभिक्तिपम्-- 
५८३१, प० १७०,३२६९,३८६ 

रमध्वं मे वचसे सोम्याय-- 

२,२२-५., १० १३६९,२२१,२८२ 

रयिं दिवो दृद्ितरो विभातीः -- 
४,५१-१०, १० १६५७.२९८. 

रयिं सुत्तं स्वपत्यमायुः -- 
१,११६-१६., १० ६५,३०२,२७; 

राजन्तमप्वराणा-- 
१,१.८८, ० ११.१६.३,२३६५.. 

वसिष्ठं ह वरुणो नाग्याधात्-- 

७,८.८४, १० १६५३२५७, २८६. 

वि जनाञ्श्यावः शितिपादो-- 
१,२५.५, १० १७,२६५।,३६६. 

चि ये भ्राजन्ते युमलासः षिभिः -- 

१,८५-४, १० २६,२६७,२६५७. 

वि बृ्तान्. हल्त्युत हन्ति रदेसो-- 
५,८३-२, प° १६६।,३२६.,२३८६. 

विश्वस्य षि श्रुध्ये देव ऊष्वै- 
२,२८-२, ० १२८,२ १८.९८२. 

विष्णोनं क वीर्याशि प्रवोचं-- 
१,१२.४१, पृ० ८५, २०५२३७४. 

बि सुपण ग्रन्तरित्ता्यख्यद्-- 
१,३५.७, १० २०,२६५, ३६६, 

वीढुप्सभिराश् देमभिर्वा-- 
१,११६-२, १० ४६.२१० २,३५६. 

शं तौ भव दृद श्रापीत इन्दो-- 
प ध्-४ प २०६,२४१,२६९०. 

शतं येषन्दृस्ये चचदान-- 

१,११६--१६., प° ६२,२०३२,२७२. 

शरस्य चिदाग्वं्कस्यावतादा-- 
१,११६-२२, १० ३०४,३७२,३७३ 



अऋगाभाष्यसग्रहः 

शुर इवेग्रयुधयो न जग्मयः - 

१,८५.-छ्, १० २,२६७.१६. 

शएवन्त पृप्रखं वयं -- 

६,५.४८, परण १७८.२३२३ १,३८७. 

प्रेष्ठे जातस्य सद्धियासि-- 

५ र ३ त २ 3 धुण १०७ १ २ ९ ४} : ५६. # 

संगच्छस्व पितुभिः संविदानः - 

१०,१४-८) पण २१८,९४४२६२९. 

सं पृव्न्विदुषामय-- 

६,५.४१; १० १७५३२ १६३८६, 

संवत्सर शशयाना-- 
७,१०३-१, १० १९७।३२८१२८६. 

स दद् भोजो यो श्वे ददाति-- 

१०,११७-२, १९ २६२,२५५., 

स शद्राजा प्रतिजन्यानि विश्वा-- 

*४,५.०--७, घ? १५८,२ २६२८५. 

स इत्तेति सुधित श्रोकसि स्ने- 

४५.०८, प° १५६.३२६१३८५. 

स ई वृषा जनयाम गर्भ-- 

२,३५.१९, प० १२५१२३१८. 

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो-- 

१०,७१-२ घ० २४२,२३५०. 

स नः पितेव सुनवे-- 

९,१-६., प° ११,२६२., 

सप्तास्यासन्परिधयः -- 

१०,६०--१५, १० २५६२३५४. 

खभायेति कितवः प्रच्छ॑मानः -- 

१०,२४-६, प° २२५.,३४९., 

समन्या यन्त्युप यन्त्यन्याः - 

२,३५-१, प्रण ११८१६११७१२८६. 
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समाववतिं षिष्टितो जिगीषुः - 

२,२८-६) १० १३६,३१६.३८२. 

समुद्रञ्ये्ाः सलिलस्य मध्यात्-- 

७; ४६.-१, ० १७६।२३२२,६८७ 

समु पएष्णा गमेमहि-- 

६,५.८२, परण १७५.२३३१,२३८६. 

समौ चिद्धस्तौ न समं विविष्टः - 

१०,११७-६., पु° २६६.२५५. 

सवे नन्दन्ति यशसागतेन-- 

१०,७१--१०, प° २४६.२५६. 

स वहिः पुः पित्रोः पवि्रवान-- 

१,१६०-६३, ¶० ३०६१३५५. 

स सुष्टुभा स श्चूक्वता गणेन-- 

४,५०-१), पु० १५७,३२६।२८४ 

सहस्तशीषा पुरः -- 

१०,६०-१) १० ९५० , २५२, 

सुयो देवीमुषसं रोचमानां-- 

१,११५-२) १० ४०,२६६.२६९. 

तोम साजन्मृठया नः स्वस्ति-- 

ए,८-ठ ¶० २०८,३.४१, २६०, 

सषि श्रुतं गतंसदं युषानं-- 

२,६१-११, १० ११ २,२१५.,३८०. 

लियं दृष्टाय कितं तताप-- 

१०,६५४-११, प° २३८२३४६. 

रिथरेभिरकैः पररूप उग्रो-- 

२,१३-९, ए १११,३१५३८०. 

स्वादोरभचि वयसः सुमेधाः - 

८४८१, पए २०४,२४११३६०. 

स्यश्रा दमे सुदुषा यस्य धेनुः - 

२,१५-७, ० १२१,३१६३८२. 



१२४ 
भनानतहः 

स्वसा स्वसरे ज्यायस्पे योनिम-- हिरण्यरूपः स दिरस्यसदक् -- 
१,१२४-८) ० ८०,३०६,२३७४, २,३५--१०, प १२३,२३१८. 

हवीमभिर्हवति यो विभिः -- दिरण्यहस्तो श्रसुरः सुनीथः -- 

२,२२-५. प्र १०८,३१५.. १,२५- १०, १० २४,२६५.२। 

मेनां घंसमवारयेथा- हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु-- 

१,११६-८, प्र० ५२,२०२,३७१. १०,७१-८, १० २४७२३५१. 
हिरण्यपाणिः सविता विचध॑सि; -- हयाम्य्िं प्रथमं स्वस्तये-- 

१,३५-६, ए० २२,२६५.,३६६. १,२५-१, ए० १२,२६४.३६५ 
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